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KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 6. april 1978

om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af byg inden for ram
merne af den i forordning ( EØF) nr. 1931 /77 nævnte licitation
(78/373/EØF)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
europæiske økonomiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr.
2727/75 af 29 . oktober 1975 om den fælles markeds

ordning for korn ('), senest ændret ved forordning
(EØF) nr. 2560/77 (*),

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr.
2746/75 af 29 . oktober 1975 om almindelige regler for
ydelse af eksportrestitutioner for korn og om kriteri
erne for restitutionsbeløbets fastsættelse (3), særlig arti
kel 5 ,

under henvisning til Kommissionens forordning
(EØF) nr. 1931 /77 af 26. august 1977 om åbning af en
licitation over restitutionen ved udførsel af byg til
lande i zone I, II, III, IV og VI (4), ændret ved forord
ning (EØF) nr. 2723/77 (5), og
ud fra følgende betragtninger :
Ved forordning (EØF) nr. 1931 /77 blev der åbnet en
licitation over restitutionen ved udførsel af byg ; ifølge
den licitationsbekendtgørelse (6), som ledsager nævnte

forordning, kan der fastsættes en eksportrestitution for
en samlet mængde på ca. 2 800 000 tons ;
i overensstemmelse med artikel 5 i Kommissionens

forordning (EØF) nr. 279/75 af 4. februar 1975 om
fastsættelse af gennemførelsesbestemmelserne vedrø
rende udbydelse i licitation af eksportrestitutioner for
korn (7) kan Kommissionen ifølge fremgangsmåden i
artikel 26 i forordning (EØF) nr. 2727/75 vedtage at
fastsætte en maksimumseksportrestitution ; ved denne
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fastsættelse skal der navnlig tages hensyn til kriteri
erne i artikel 2 og 3 i forordning (EØF) nr. 2746/75 ;
tilslagsmodtager bliver den eller de bydende, hvis bud
er lig med eller ligger under maksimumseksport
restitutionen ;

anvendelse af ovennævnte kriterier på den nuværende
markedssituation for den pågældende kornart medfø
rer, at maksimumseksportrestitutionen fastsættes til
det i artikel 1 nævnte beløb ; denne fastsættelse vedrø

rer en mængde på 54 500 tons byg ;
de i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i
overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomi
teen for Korn —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING :

Artikel 1

Maksimumsrestitutionen ved udførsel af byg fastsættes
på grundlag af bud, der er indgivet den 6. april 1978 ,
til 62,25 RE pr. ton .
Artikel 2

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.
Udfærdiget i Bruxelles, den 6. april 1978 .

På Kommissionens vegne
Finn GUNDELACH
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