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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 668/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 26ηr Μαρτου 1999
για τον καθορισµ των ποσν των ενισχσεων για την προµθεια στιr Αζρεr και στη
Μαδρα προϊντων ρυζιο κοινοτικr προελεσεωr
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 1600/92 του Συµβουλου, τηr
15ηr Ιουνου 1992, περ ειδικν µτρων σχετικ µε ορισµνα γεωργικ προϊντα υπρ των Αζορν και τηr Μαδραr (1), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον κανονισµ
(ΕΚ) αριθ. 2348/96 (2), και ιδωr το ρθρο 10,
Εκτιµνταr:
τι, βσει του ρθρου 10 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ.
1600/92, η ικανοποηση των αναγκν των Αζορν και τηr
Μαδραr σε ρζι διασφαλζεται σον αφορ την ποστητα,
τιr τιµr και την ποιτητα µε τη συγκντρωση, µε ισοδναµουr ρουr διαθσεωr µε απαλλαγ απ την εισφορ, κοινοτικο ρυζιο, πργµα που συνεπγεται τη χοργηση ενισχσεωr για τιr παραδσειr κοινοτικr καταγωγr· τι η
ενσχυση αυτ πρπει να καθοριστε λαµβνονταr υπψη
ιδωr τιr δαπνεr των διαφορετικν πηγν εφοδιασµο, και
ιδωr την τιµ βσηr που εφαρµζεται κατ την εξαγωγ
προr τιr τρτεr χρεr· τι οι στχοι αυτο συνεπγονται
διαφοροποηση τηr ενισχσεωr κατ προϊν·
τι ο κανονισµr (ΕΟΚ) αριθ. 1696/92 τηr Επιτροπr (3),
πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΟΚ)
αριθ. 2596/93 (4), προβλπει τιr κοινr λεπτοµρειεr τηr
εφαρµογr του ειδικο καθεσττοr εφοδιασµο των
Αζορν και τηr Μαδραr σε ορισµνα γεωργικ προϊντα,
εκ των οποων το ρζι· τι οι συµπληρωµατικr  παρεκκλιτικr λεπτοµρειεr απ τιr διατξειr του προαναφερθντοr
κανονισµο καθορστηκαν απ τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ.

1983/92 τηr Επιτροπr, τηr 16ηr Ιουλου 1992, για τιr λεπτοµρειεr εφαρµογr του ειδικο καθεσττοr για τον εφοδιασµ σε προϊντα του τοµα του ρυζιο των Αζορν και τηr
Μαδραr και για καθορισµ του προβλεπµενου ισοζυγου
εφοδιασµο (5), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον
κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1683/94 (6)·
τι η εφαρµογ των λεπτοµερειν αυτν στην παροσα
κατσταση των αγορν στον τοµα του ρυζιο, και ιδωr
των προϊντων αυτν στο ευρωπαϊκ µροr τηr Κοιντηταr
και στη διεθν αγορ, οδηγε στο να καθοριστε η ενσχυση για τον εφοδιασµ των Αζορν και τηr Μαδραr
που περιλαµβνονται στο παρρτηµα·
τι τα µτρα που προβλπονται στον παρντα κανονισµ
εναι σµφωνα µε τη γνµη τηr επιτροπr διαχερισηr
σιτηρν,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ρθρο 1
Κατ’ εφαρµογ του ρθρου 10 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ.
1600/92, τα ποσ των ενισχσεων για την προµθεια του
ρυζιο κοινοτικr καταγωγr στα πλασια του ειδικο
καθεσττοr εφοδιασµο των Αζορν και τηr Μαδραr
καθορζονται στο παρρτηµα του παρντοr κανονισµο.
ρθρο 2
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει την 1η Απριλου
1999.

Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 26 Μαρτου 1999.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµο τηr Επιτροπr, τηr 26ηr Μαρτου 1999, για τον καθορισµ των ποσν των ενισχσεων
για την προµθεια στιr Αζρεr και στη Μαδρα προϊντων ρυζιο κοινοτικr προελεσεωr
(σε EUR/t)
Ποσ τηr ενσχυσηr
Προϊν
(Κωδικr ΣΟ)

Λευκασµνο ρζι
(1006 30)

Προορισµr
Αζρεr

Μαδρα

123,00

123,00

