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VERORDENING (EEG) Nr. 3959/86 VAN DE COMMISSIE
van 23 december 1986

tot vaststelling van de restituties bij de produktie in de sectoren granen en rijst
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 2727/75 van de Raad van
29 oktober 1975 houdende een gemeenschappelijke
ordening der markten in de sector granen ('), laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1579/86 (2),
Gelet op Verordening (EEG) nr. 1009/86 van de Raad van
25 maart 1986 houdende vaststelling van de algemene
voorschriften inzake de restituties bij de produktie in de
sectoren granen en rijst (3), en met name op artikel 6,
Overwegende dat artikel 2 van Verordening (EEG) nr.
2169/86 van de Commissie van 10 juli 1986 houdende
nadere voorschriften voor de controle op en de betaling
van de produktierestituties in de sectoren granen en
rijst (4) heeft bepaald dat de restitutie bij de produktie
driemaandelijks wordt vastgesteld gebruik makend van
het verschil tussen de interventieprijs voor maïs, geldig
gedurende de eerste maand van de betrokken periode en
de cif-prijs gebruikt voor de berekening van de heffing bij
import voor maïs, vermenigvuldigd met een coëfficiënt
van 1 ,6 ; dat hetzelfde artikel bepaalt dat de hier
berekende restitutie mag worden gewijzigd indien de
prijzen van maïs en tarwe op een beduidende manier
veranderen ;

Overwegende dat de bij de huidige verordening te
bepalen restituties bij de produktie moeten worden
aangepast met de in de bijlage van Verordening (EEG) nr.
2169/86 bepaalde coëfficiënten ten einde het juiste te
betalen bedrag te verkrijgen ;

Overwegende dat het noodzakelijk is om, gedurende de
bij titel II van Verordening (EEG) nr. 1009/86 voorziene
overgangsperiode, de produktierestituties voor maïs
zetmeel en aardappelzetmeel, tarwe- en rijstzetmeel afzon
derlijk vast te stellen ; dat in artikel 10 van Verordening

(EEG) nr, 2169/86 is bepaald dat de te betalen restitutie,
ingeval het bewijs van de oorsprong van het zetmeel niet
is geleverd, overeenstemt met de restitutie geldig voor
tarwezetmeel, eventueel aangepast volgens de in de bijlage
van Verordening (EEG) nr. 2169/86 vastgestelde coëffi
ciënt ;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Comité van beheer voor granen,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

De te betalen produktierestituties in de sector granen en
rijst, overeenkomstig de bepalingen van Verordening
(EEG) nr. 1009/86 en berekend overeenkomstig de
bepalingen van Verordening (EEG) nr. 2169/86 worden
als volgt vastgesteld :
Ecu/ton

i) voor maïszetmeel en de
produkten :
ii) voor rijstzetmeel en de
produkten :
iii) voor tarwezetmeel en de
produkten :
iv) voor aardappelzetmeel
afgeleide produkten :

ervan afgeleide
87,22

ervan afgeleide
84,82

ervan afgeleide
83,22
en

de

ervan

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar
bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese
Gemeenschappen.
Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 1987.

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

Gedaan te Brussel, 23 december 1986.
Voor de Commissie
Frans ANDRIESSEN

Vice- Voorzitter
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87,22.

