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Nr L 272/27

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2042/96
av den 24 oktober 1996

om fastställande av exportbidragen för spannmålsbaserade foderblandningår
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR

ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1766/92 av
den 30 juni 1992 om den gemensamma organisationen av
marknaden för spannmål ('), senast ändrad genom
kommissionens förordning (EG) nr 923/96 (2), särskilt
artikel 13.3 i denna, och

med beaktande av följande:

Exportbidragsbeloppet bör också beakta de möjligheter
och förhållanden som råder på världsmarknaden, nödvän
digheten att undvika störningar på gemenskapens
marknad och exportens ekonomiska aspekt.
Det är emellertid önskvärt att beräkna den nuvarande

bidragssatsen på skillnaden mellan kostnaden för de
råvaror som vanligtvis används för tillverkningen av foder
blandningar mellan gemenskapen å ena sidan och världs
marknaden å andra sidan, vilket skulle ge en bättre bild av
de handelsförhållanden som råder för exporten av
produkterna.

Exportbidraget måste fastställas en gång per månad. Det
kan ändras under den mellanliggande perioden.

Rådets förordning (EEG) nr 990/93 (4), ändrad genom
förordning (EG) nr 1380/95 (^ förbjuder handel mellan
Europeiska gemenskapen och Jugoslavien (Serbien och
Montenegro). Detta förbud tillämpas inte i sådana situa

Artikel 13 i förordning (EEG) nr 1766/92 fastställer att
skillnaden mellan noteringarna eller priserna på världs
marknaden för de produkter som anges i artikel 1 i den
förordningen och priserna för de produkterna inom
gemenskapen kan täckas av ett exportbidrag.

tioner som avses i artiklarna 2, 4, 5 och 7 i den förord

ningen och i rådets förordning (EG) nr 462/96 (6). Hänsyn
bör tas till detta då exportbidragen fastställs.

Förvaltningskommittén för spannmål har inte yttrat sig
inom den tid som ordföranden har bestämt.

I kommissionens förordning (EG) nr 1517/95 av den 29

juni 1995 om tillämpningsföreskrifter till förordning
(EEG) nr 1766/92 vad gäller systemet för import och
export som tillämpas för foderblandningar baserade på
spannmål och om ändring av förordning (EG) nr 1162/95
om särskilda tillämpningsföreskrifter för systemet med
import- och exportlicenser för spannmål och ris (3) defini

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

eras i artikel 2 de särskilda kriterier som det bör tas

hänsyn till då exportbidraget för dessa produkter beräk
nas .

Denna beräkning bör också beakta spannmalsinnehallet.
För att förenkla proceduren bör exportbidraget betalas för
två kategorier av spannmålsprodukter, majs som är det
mest använda spannmålsslaget för tillverkning av foder
blandningar för export och produkter av majs å ena sidan,
och å andra sidan andra spannmålsslag där de senare är
bidragsberättigande spannmålsslag med undantag av majs
och majsbaserade produkter. Exportbidrag bör beviljas för
den kvantitet spannmålsprodukter som ingår i foder

Artikel 1

Exportbidragen för de foderblandningar som omfattas av
förordning (EEG) nr 1766/92 fastställs så som det anges i
bilagan till den här förordningen, om inte annat följer av
förordning (EG) nr 1517/95.

Artikel 2

blandningar.

Denna förordning träder i kraft den 25 oktober 1996.

(') EGT nr L 181 , 1.7.1992, s. 21 .

(4) EGT nr L 102, 28.4.1993, s. 14.
o EGT nr L 138, 21.6.1995, s. 1 .

O EGT nr L 126, 24.5.1996, s. 37.
3 EGT nr L 147, 30.6.1995, s. 51 .

V) EGT nr L 65, 15.3.1996, s. 1 .
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Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 24 oktober 1996.

På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

BILAGA

till kommissionens förordning av den 24 oktober 1996 om fastställande av exportbidragen för
spannmålsbaserade foderblandningar
KN-nummer för produkter för vilka exportbidrag beviljas ('):
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(ecu/ton)

Spannmålsprodukter (2)

Bidragsbelopp (3)

Majs och majsbaserade produkter,
KN-nummer 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1 102 20,
1103 13,
1103 29 40,
1104 19 50,
1104 23,
1904 10 10

36,65

Spannmålsprodukter (2), med undantag av majs och
majsbaserade produkter

17,84

(') Produktnumren anges i avsnitt 5 i bilagan till kommissionens förordning (EEG) nr 3846/87 (EGT nr L 366, 24.12.1987,
s. 1 ), ändrad.

(2) För bidraget har hänsyn endast tagits till stärkelse fran spannmålsprodukter.
Som spannmålsprodukter räknas de produkter som omfattas av undernummer 0709 90 60 och 0712 90 19 i kapitel 10,
nummer 1101 , 1102, 1103 och 1104 utom undernummer 1104 30 och spannmålsinnehållet i produkter enligt
undernummer 1904 10 10 och 1904 10 90 i Kombinerade nomenklaturen. Spannmålsinnehållet i produkter enligt
undernummer 1904 10 10 och 1904 10 90 i Kombinerade nomenklaturen skall anses motsvara vikten av slutprodukterna.
Inget bidrag beviljas för de spannmålsslag där stärkelsens ursprung inte klart kan fastställas genom analys.
(3) Exportbidrag till Jugoslavien (Serbien och Montenegro) får beviljas endast om villkoren i den ändrade förordningen (EEG)
nr 990/93 och i förordning (EG) nr 462/96 beaktas.

