19. 12. 98

De Europæiske Fællesskabers Tidende

DA

L 345/17

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2750/98
af 18. december 1998
om ændring af forordning (EØF) nr. 1833/92 om fastsættelse af støtten for levering af kornprodukter med oprindelse i Fællesskabet til Azorerne og Madeira
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1600/92
af 15. juni 1992 om særlige foranstaltninger for visse
landbrugsprodukter til fordel for Azorerne og Madeira (1),
senest ændret ved forordning (EF) nr. 2348/96 (2), særlig
artikel 10, og

ment til ecuen fra 1. januar 1999 af en henvisning til
euroen i forholdet 1 EUR: 1 ECU; af hensyn til klarheden
er det rimeligt at benytte betegnelsen euro i nærværende
forordning, idet denne skal anvendes fra den 1. januar
1999;
de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for
Korn —

ud fra følgende betragtninger:
Ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 1833/92 (3),
senest ændret ved forordning (EF) nr. 2551/98 (4), fastsættes støtten for levering af kornprodukter til Azorerne
og Madeira; under hensyn til ændringerne i priser og
noteringer i den europæiske del af Fællesskabet og på
verdensmarkedet bør støtten til forsyningerne til Azorerne
og Madeira fastsættes på ny som anført i bilaget;
ifølge artikel 2 i Rådets forordning (EF) nr. 1103/97 af 17.
juni 1997 om visse bestemmelser vedrørende indførelsen
af euroen (5) erstattes enhver henvisning i et retligt instru-

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Bilaget til den ændrede forordning (EØF) nr. 1833/92
erstattes af bilaget til denne forordning.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 1. januar 1999.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 18. december 1998.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER
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BILAG
til Kommissionens forordning af 18. december 1998 om ændring af forordning (EØF)
nr. 1833/92 om fastsættelse af støtten for levering af kornprodukter med oprindelse i
Fællesskabet til Azorerne og Madeira
(EUR/ton)
Støttebeløb
Produkter
(KN-kode)

Destination
Azorerne

Madeira

Blød hvede

(1001 90 99)

34,00

34,00

Byg

(1003 00 90)

59,00

59,00

Majs

(1005 90 00)

52,00

52,00

Hård hvede

(1001 10 00)

8,00

8,00

