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De Europæiske Fællesskabers Tidende

L 285/31

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2034/97
af 16 . oktober 1997

om fastsættelse af produktionsrestitutioner i korn- og rissektoren
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 7, stk. 3,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 3072/95
af 22. december 1995 om den fælles markedsordning for
ris (3), særlig artikel 7, stk. 2,

under henvisning til Kommissionens forordning (EØF)
nr. 1722/93 af 30 . juni 1993 om gennemførelsesbestem
melser for produktionsrestitutioner i korn- og rissek
toren (4),
senest
ændret ved
forordning (EF)
nr. 1516/95 (^ særlig artikel 3, og
ud fra følgende betragtninger:

Ved forordning (EØF) nr. 1722/93 er det fastsat, på hvilke
betingelser produktionsrestitutionen ydes; beregnings
grundlaget er fastsat i forordningens artikel 3; de således
beregnede restitutioner skal fastsættes en gang om måne
den, og de kan ændres, hvis priserne for majs og/eller
hvede og/eller byg varierer betydeligt;

de produktionsrestitutioner, der skal fastsættes ved nærvæ
rende forordning, bør justeres med de i bilag II til forord
ning (EØF) nr. 1722/93 anførte koefficienter med
henblik på at fastlægge det nøjagtige beløb, der skal beta
les;

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

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

1.

Den restitution, udtrykt pr. ton stivelse af majs,

hvede, kartofler, ris eller brudris, der er nævnt i artikel 3 ,
stk. 2, i forordning (EØF) nr. 1722/93, fastsættes til 2,98
ECU/ton .

2. Den restitution, udtrykt pr. ton stivelse af byg og
havre, der er nævnt i artikel 3, stk. 3, i forordning (EØF)
nr. 1722/93, fastsættes til 2,08 ECU/ton .
Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 17. oktober 1997.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. oktober 1997.

På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER
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