Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

5. 6. 80

Nr. L 139 /29

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 22 mei 1980

tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van gerst in het kader van
de inschrijving bedoeld in Verordening ( EEG) nr. 108/80
(80/551 /EEG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 2727/75 van de Raad
van 29 oktober 1975 houdende een gemeenschappe
lijke ordening der markten in de sector granen ('), laat
stelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1547/79 (2 ),
Gelet op Verordening (EEG ) nr. 2746/75 van de Raad
van 29 oktober 1975 houdende algemene regels voor
de toekenning van restituties bij de uitvoer en criteria
voor de vaststelling van het restitutiebedrag in de sec
tor granen (J), en met name op artikel 5,

Overwegende dat er bij Verordening (EEG) nr. 108/80
van de Commissie (4), een inschrijving voor de restitu

tie bij uitvoer van gerst is opengesteld ;

Overwegende dat, overeenkomstig artikel 5 van Veror
dening (EEG) nr. 279/75 van de Commissie (5 ), gewij
zigd bij Verordening (EEG) nr. 2944/78 (6), de Com
missie volgens de procedure van artikel 26 van Veror
dening (EEG) nr. 2727/75 kan besluiten een maxi
mumrestitutie bij uitvoer vast te stellen ; dat bij deze
vaststelling met name rekening moet worden gehou

Overwegende dat toepassing van bovenbedoelde crite
ria op de huidige marktsituatie voor de betrokken
graansoort leidt tot vaststelling van de maximumresti
tutie bij uitvoer op het in artikel 1 vermelde bedrag ;

Overwegende dat de in deze beschikking vervatte
maatregelen in overeenstemming zijn met het advies
van het Comité van beheer voor granen ,
HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN :

Artikel 1

In het kader van de in Verordening (EEG) nr. 108/80
bedoelde inschrijving voor de restitutie bij uitvoer van
gerst wordt de maximumrestitutie bij uitvoer van gerst
op grond van de voor 22 mei 1980 ingediende offertes
vastgesteld op 71,50 Ecu per ton .
Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de Lid-Staten .
Gedaan te Brussel , 22 mei 1980 .

den met de in de artikelen 2 en 3 van Verordening
( EEG) nr. 2746/75 genoemde criteria ; dat de inschrij
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ving wordt toegewezen aan elke inschrijver wiens of
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