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RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1036/1999
av den 17 maj 1999
om ändring av förordning (EEG) nr 3508/92 om ett integrerat system för administration och kontroll av vissa stödsystem inom gemenskapen, vad gäller tidsfristerna för inlämnande av ansökningar inom ramen för systemet med kompensationsbetalningar till risproducenter
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA
FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 37 i detta,

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

med beaktande av kommissionens förslag (1),

Artikel 6 i förordning (EEG) nr 3508/92 skall ändras på
följande sätt:

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (2), och

a) Punkt 2 skall kompletteras med följande stycke:

med beaktande av följande:
(1)

I artikel 6 i rådets förordning (EG) nr 3072/95 av
den 22 december 1995 om den gemensamma organisationen av marknaden för ris (3) upprättas ett
system för kompensationsbetalningar til risproducenter.

(2)

I artikel 1 a i rådets förordning (EEG) nr 3508/92
av den 27 november 1992 om ett integrerat system
för administration och kontroll av vissa stödsystem
inom gemenskapen (4) föreskrivs att det system som
därigenom upprättas skall tillämpas på det stödsystem för risproducenter som fastställs genom
artikel 6 i förordning (EG) nr 3072/95.

(3)

För att det integrerade systemet fortlöpande och väl
skall kunna tillämpas på systemet för kompensationsbetalningar till risproducenter, bör tidsfristerna
för inlämnande av ansökningar och vissa ändringar
av dessa fastställas i de producerande medlemsstaterna.

”Inom ramen för systemet med kompensationsbetalningar till risproducenter, vilket fastställs i artikel 6 i
förordning (EG) nr 3072/95, får den tidpunkt som
medlemsstaten bestämmer inte infalla efter den 31 maj
närmast före skörden i fråga, och för Portugal och
Spanien får denna tidpunkt inte infalla efter den 30
juni närmast före skörden.”
b) I punkt 4 skall följande stycke läggas till:
”Inom ramen för systemet med kompensationsbetalningar till risproducenter, vilket fastställs i artikel 6 i
förordning (EG) nr 3072/95 får vissa ändringar göras i
ansökan om arealstöd under förutsättning att de behöriga myndigheterna mottagit dem senast vid de
tidpunkter som anges i punkt 2 tredje stycket.”
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det
att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas
officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 17 maj 1999.
På rådets vägnar
K.-H. FUNKE
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