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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2042/96
af 24 . oktober 1996

om fastsættelse af eksportrestitutionerne for kornfoderblandinger
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF)
nr. 1766/92 af 30 . juni 1992 om den fælles markedsord
ning for korn ('), senest ændret ved Kommissionens
forordning (EF) nr. 923/96 (2), særlig artikel 13, stk. 3, og

interessen i at undgå forstyrrelser på Fællesskabets
marked og udførslernes økonomiske aspekt;

ved fastsættelsen af restitutionen forekommer det dog for
tiden hensigtsmæssigt at basere sig på den forskel, der
konstateres på Fællesskabets marked og på verdensmarke
det, mellem priserne på de råvarer, som i almindelighed
anvendes i disse foderblandinger, hvorved det bliver
muligt at tage mere præcist hensyn til de faktiske økono

miske vilkår, der gælder for eksport af de pågældende
produkter,

restitutionen skal fastsættes én gang om måneden; den
kan ændres i den mellemliggende periode;
ud fra følgende betragtninger:

ved Rådets forordning (EØF) nr. 990/93 (4), ændret ved
I henhold til artikel 13 i forordning (EØF) nr. 1766/92
kan forskellen mellem noteringerne eller priserne på
verdensmarkedet for de produkter, der er nævnt i artikel 1
i forordningen, og priserne på disse produkter uden for
Fællesskabet udlignes ved en eksportrestitution;

i artikel 2 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1517/95
af 29 . juni 1995 om gennemførelsesbestemmelser til
forordning (EØF) nr. 1766/92 for så vidt angår den
import- og eksportordning, der gælder for foderblan
dinger på basis af korn, og om ændring af forordning (EF)
nr. 1162/95 om særlige gennemførelsesbestemmelser for
ordningen med import- og eksportlicenser for korn og
ris (3), defineres kriterierne for restitutionsbeløbets fastsæt
telse for disse produkter;

der skal ved beregningen også tages hensyn til indholdet
af kornprodukter; med henblik på en forenkling bør resti
tutionen betales for to kategorier af »kornprodukter«,
nemlig for majs, som er den mest almindelige kornart i
udførte kornfoderblandinger og majsprodukter, og for
»andre kornarter«, som er de restitutionsberettigede korn
produkter med undtagelse af majs og majsprodukter; der
bør ydes en restitution for den mængde kornprodukter,
som foderblandingen indeholder,

forordning (EF) nr. 1380/95 (*), er der udstedt forbud mod
handel mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Føde

rative Republik Jugoslavien (Serbien og Montenegro);
dette forbud gælder ikke i en række tilfælde, der udtøm

mende er angivet i forordningens artikel 2, 4, 5 og 7 og i
Rådets forordning (EF) nr. 462/96 (6); der bør tages
hensyn hertil ved restitutionsfastsættelsen;

Forvaltningskomitéen for Korn har ikke afgivet udtalelse
inden for den af formanden fastsatte frist —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

Eksportrestitutionerne for de under forordning (EØF)
nr. 1766/92 henhørende foderblandinger, for hvilke
forordning (EF) nr. 1517/95 gælder, fastsættes som
angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

i øvrigt skal der ved fastsættelsen af restitutionsbeløbet
ligeledes tages hensyn til mulighederne og betingelserne
for salg af de pågældende produkter på verdensmarkedet,
(') EFT nr. L 181 af 1 . 7. 1992, s. 21 .
(2) EFT nr. L 126 af 24. 5. 1996, s . 37.
(3 EFT nr. L 147 af 30. 6. 1995, s. 51 .

Denne forordning træder i kraft den 25. oktober 1996.
(4) EFT nr. L 102 af 28 . 4. 1993, s. 14.
(s) EFT nr. L 138 af 21 . 6. 1995, s. 1 .

¥) EFT nr. L 65 af 15. 3. 1996, s. 1 .
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Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. oktober 1996.

På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

BILAG

til Kommissionens forordning af 24. oktober 1996 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for
kornfoderblandinger
Produktkoder, for hvilke der ydes eksportrestitutioner ('):
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000 .

(ECU/ton)
Kornprodukter (2)

Restitutionsbeløb (3)

Majs og majsprodukter:
KN-kode 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20,
1103 13,

1103 29 40,

1104 19 50,

1104 23,

1904 10 10

36,65

Kornprodukter (2), med undtagelse af majs og
majsprodukter

17,84

(') Produktkoderne er defineret i sektor 5 i bilaget til Kommissionens forordning (EØF) nr. 3846/87 (EFT nr. L 366 af 24.
12. 1987, s. 1 ), senere ændret.

(2) Med henblik pa restitutionsydelse tages der kun hensyn til stivelse fra kornprodukter.
Som kornprodukter anses produkter henhørende under KN-kode 0709 90 60 og 0712 90 19, kapitel 10 og 1101 , 1102,
1103 og 1104 (bortset fra 110430) og kornindholdet i produkter under KN-kode 1904 10 10 og 1904 1090 .
Kornindholdet i produkterne under KN-kode 1904 10 10 og 1904 10 90 betragtes som værende lig med slutproduktets
vægt.

Der betales ingen restitution for korn, hvor stivelsens oprindelse ikke klart kan fastslås ved analyse.

(3) Der kan kun ydes restitioner for eksport til Den Føderative Republik Jugoslavien (Serbien og Montenegro), hvis
betingelserne i den ændrede forordning (EØF) nr. 990/93 og i forordning (EF) nr. 462/96 overholdes.

