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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 3959/86
af 23. december 1986

om fastsættelse af produktionsrestitutioner i korn- og rissektoren
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
europæiske økonomiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2727/75
af 29. oktober 1975 om den fælles markedsordning for
korn ('), senest ændret ved forordning (EØF) nr. 1579/
86 0,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1009/86
af 25. marts 1986 om almindelige regler for produktions
restitutioner i korn- og rissektoren (3), særlig artikel 6, og
ud fra følgende betragtninger :
Ved artikel 2 i Kommissionens forordning (EØF) nr.
2169/86 af 10. juli 1986 om de nærmere regler for kontrol
og udbetaling af produktionsrestitutioner i korn- og
rissektoren (*) er det fastsat, at produktionsrestitutionen
fastsættes kvartalsvis på grundlag af forskellen mellem den
interventionspris for majs, der gælder i den første måned i
den pågældende periode, og den cif-pris, der er anvendt
ved beregningen af importafgiften på majs, multipliceret
med koefficienten 1,6 ; ved samme artikel er det fastsat, at

produktionsrestitutionen kan ændres, hvis majs- og
hvedepriserne varierer betydeligt ;

forordning (EØF) nr. 2169/86 er det fastsat, at den restitu
tion, der skal betales, hvis der ikke fremlægges bevis for
stivelsens oprindelse, er lig med den for hvedestivelse fast
satte restitution, i givet fald justeret med de i bilaget til
forordning (EØF) nr. 2169/86 anførte koefficienter ;
de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i over
ensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomiteen for
Korn —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

De produktionsrestitutioner, der skal udbetales inden for
korn- og rissektoren i henhold til forordning (EØF) nr.
1009/86, og som er beregnet efter bestemmelserne i
forordning (EØF) nr. 2169/86, fastsættes således :
ECU/t

i) for majsstivelse og produkter afledt af
majsstivelse :
ii) for risstivelse og produkter afledt af rissti
velse :

87,22
84,82

iii) for hvedestivelse og produkter afledt af
hvedestivelse :

83,22

de produktionsrestitutioner, der skal fastsættes ved nærvæ
rende forordning, bør justeres med de i bilaget til forord
ning (EØF) nr. 2169/86 anførte koefficienter med henblik
på at fastlægge det nøjagtige beløb, der skal betales ;

iv) for kartoffelstivelse og produkter afledt af

det er nødvendigt i den i afsnit II i forordning (EØF) nr.
1009/86 omhandlede overgangsperiode at fastsætte
særskilte produktionsrestitutioner for majsstivelse, kartof
felstivelse, hvedestivelse og risstivelse ; i artikel 10 i

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggø
relsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

kartoffelstivelse :

87,22
Artikel 2

Den anvendes fra den 1 . januar 1987.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. december 1986.

På Kommissionens vegne
Frans ANDRIESSEN
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