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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 668/1999,
annettu 26 päivänä maaliskuuta 1999,
tukien määristä yhteisöstä peräisin olevien riisialan tuotteiden toimittamiseksi
Azoreille ja Madeiraan
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon tiettyjä maataloustuotteita koskevista
erityistoimenpiteistä Azorien ja Madeiran hyväksi 15
päivänä kesäkuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen
(ETY) N:o 1600/92 (1), sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (EY) N:o 2348/96 (2), ja erityisesti
sen 10 artiklan,
sekä katsoo, että
asetuksen (ETY) N:o 1600/92 10 artiklan mukaan Azorien
ja Madeiran riisintarpeen täyttyminen määrien, hinnan ja
laadun osalta taataan hankkimalla yhteisöstä peräisin
olevaa riisiä sellaisin myyntiehdoin, jotka vastaavat tuontimaksusta vapautusta, mikä tarkoittaa tuen myöntämistä
yhteisöstä peräisin oleville toimituksille; tämän tuen
vahvistamisessa on otettava huomioon erityisesti eri
hankintalähteiden kustannukset ja erityisesti kolmansiin
maihin suunnatussa viennissä käytetyt hinnat,
komission asetuksessa (ETY) N:o 1696/92 ( ), sellaisena
kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (ETY) N:o
2596/93 (4), säädetään Azorien ja Madeiran tiettyjen
maataloustuotteiden, riisi mukaan lukien, erityisen
hankintajärjestelmän soveltamista koskevista yhteisistä
yksityiskohtaisista säännöistä; edellä mainitun asetuksen
säännöksiä täydentävät tai niistä poikkeavat yksityiskohtaiset säännöt vahvistetaan Azorien ja Madeiran erityisen
3

riisituotteiden hankintajärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä ja arvioidun hankintataseen vahvistamisesta 16 päivänä heinäkuuta 1992 annetussa komission asetuksessa (ETY) N:o 1983/92 (5), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o
1683/94 (6),
näiden yksityiskohtaisten sääntöjen soveltamisesta
riisialan markkinoiden nykyiseen tilanteeseen ja erityisesti
näiden tuotteiden noteerauksiin tai hintoihin yhteisön
Euroopan puoleisessa osassa ja maailmanmarkkinoilla
seuraa, että Azorien ja Madeiran hankintatuki vahvistetaan
liitteessä esitettyjen määrien mukaiseksi, ja
tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan hallintokomitean lausunnon mukaiset,
ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Asetuksen (ETY) N:o 1600/92 10 artiklan mukaan tukien
määrät yhteisöstä peräisin olevan riisin toimittamiseksi
Azorien ja Madeiran erityisen hankintajärjestelmän
mukaisesti vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1999.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 26 päivänä maaliskuuta 1999.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen
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LIITE
yhteisöstä peräisin olevien riisialan tuotteiden toimittamista Azoreille ja Madeiraan koskevien tukien määristä 26 päivänä maaliskuuta 1999 annettuun komission asetukseen
(EUR/t)
Tuen määrä
Tavaran kuvaus
(CN-koodi)

kokonaan hiottu riisi
(1006 30)

Määräpaikka
Azorit

Madeira

123,00

123,00

