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VERORDENING (EG) Nr. 2473/96 VAN DE COMMISSIE
van 23 december 1996

tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor mengvoeders op basis van
granen

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad van
30 juni 1992 houdende een gemeenschappelijke ordening
der markten in de sector granen ('), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 923/96 van de Commissie (2), en
met name op artikel 13, lid 3,
Overwegende dat volgens artikel 13 van Verordening
(EEG) nr. 1766/92 het verschil tussen de noteringen of de
prijzen op de wereldmarkt voor de in artikel 1 van die
verordening genoemde produkten en de prijzen van deze
produkten in de Gemeenschap kan worden overbrugd
door een restitutie bij de uitvoer;
Overwegende dat Verordening (EG) nr. 1517/95 van de
Commissie van 29 juni 1995 houdende bepalingen ter
uitvoering van Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de
Raad ten aanzien van de invoer- en uitvoerregeling voor
mengvoeders op basis van granen en houdende wijziging
van Verordening (EG) nr. 1 1 62/95 houdende bijzondere
uitvoeringsbepalingen inzake het stelsel van invoer- en
uitvoercertificaten in de sector granen en rijst f) in arti
kel 2 de specifieke criteria heeft vastgesteld waarmee reke
ning moet worden gehouden voor de berekening van de
restitutie voor deze produkten;
Overwegende dat bij de berekening ook rekening moet
worden gehouden met het gehalte aan graanprodukten;
dat, gemakshalve, de restitutie zou moeten worden betaald
voor twee categorieën „graanprodukten", namelijk voor
maïs, de meest gebruikte component van uitgevoerde
mengvoeders, en maïsprodukten, en voor „andere granen",
dat wil zeggen voor restitutie in aanmerking komende
graanprodukten, andere dan maïs en maïsprodukten; dat

een restitutie zou moeten worden toegekend voor de
hoeveelheid graanprodukten in het mengvoeder;

Overwegende dat anderzijds het bedrag van de restitutie
eveneens rekening moet houden met de afzetmogelijk
heden en verkoopvoorwaarden voor de betrokken
produkten op de wereldmarkt, het belang dat men erbij
heeft om verstoringen op de markt van de Gemeenschap
te voorkomen en het economisch aspect van de uitvoer,

Overwegende evenwel dat het momenteel dienstig lijkt
om bij de vaststelling van de restituties uit te gaan van het
op de markt van de Gemeenschap en op de wereldmarkt
geconstateerde verschil in de kosten van de grondstoffen
die in het algemeen voor het betrokken mengvoeder
worden gebruikt zodat de economische realiteit bij de
uitvoer van de bedoelde produkten nauwkeuriger in
aanmerking kan worden genomen;
Overwegende dat de restitutie eenmaal per maand moet
worden vastgesteld; dat zij tussentijds kan worden gewij
zigd;

Overwegende dat het Comité van beheer voor granen
geen advies heeft uitgebracht binnen de door zijn voor
zitter bepaalde termijn,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De restituties bij uitvoer voor de in Verordening (EEG)
nr. 1766/92 bedoelde mengvoeders waarop Verordening
(EG) nr. 1517/95 van toepassing is, zijn aangegeven in de
bijlage bij deze verordening.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 1997 .

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in
elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 23 december 1996 .
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(') PB nr. L 181 van 1 . 7. 1992, blz. 21 .
(2) PB nr. L 126 van 24. 5. 1996, blz. 37.

H PB nr. L 147 van 30. 6. 1995, blz. 51 .
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 23 december 1996 tot vaststelling van de restituties bij
uitvoer voor mengvoeders op basis van granen
Produktcodes van de produkten die in aanmerking komen voor een restitutie bij uitvoer ('):
2309
2309
2309
2309

10
10
90
90

11
33
31
43

9000,
9000,
9000 ,
9000 ,

2309
2309
2309
2309

10
10
90
90

13
51
33
51

9000,
9000,
9000 ,
9000 ,

2309
2309
2309
2309

10
10
90
90

31
53
41
53

9000 ,
9000,
9000,
9000 .
(in ecu/ton)

Graanprodukten (2)

Bedrag van de restitutie

Maïs en maïsprodukten
GN-codes 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20,
1103 13,
1103 29 40,
1104 19 50,
1104 23,
1904 10 10

45,09

Graanprodukten, met uitzondering van maïs en
maïsprodukten

22,18

(') De produktcodes zijn omschreven in sector 5 van de bijlage bij de gewijzigde Verordening (EEG) nr. 3846/87 van de
Commissie (PB nr. L 366 van 24. 12. 1987, blz. 1 ).
(2) Voor de restituties wordt slechts het zetmeel uit graanprodukten in aanmerking genomen .
Onder „graanprodukten" worden verstaan de produkten van de onderverdelingen 0709 90 60 en 0712 90 19, de produkten
van hoofdstuk 10, de produkten van de posten 1101 , 1102, 1103, 1104 (met uitzondering van onderverdeling 1104 30) en
het graangehalte van produkten vallende onder de onderverdelingen 1904 10 10 en 1904 10 90 van de gecombineerde
nomenclatuur. Het graangehalte van de produkten vallende onder de onderverdelingen 1904 10 10 en 1904 10 90 van de
gecombineerde nomenclatuur wordt beschouwd als gelijk aan het gewicht van deze eindprodukten .
Er wordt alleen een restitutie voor graanprodukten toegekend als de oorsprong van het zetmeel door analyse duidelijk kan
worden vastgesteld.

