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VERORDENING (EG) Nr. 2999/95 VAN DE COMMISSIE
van 22 december 1995

tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 391/92 tot vaststelling van de
steunbedragen voor de levering van graanprodukten van oorsprong uit de
Gemeenschap aan de Franse overzeese departementen
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 3763/91 van de Raad van
16 december 1991 houdende specifieke maatregelen voor
bepaalde landbouwprodukten ten behoeve van de Franse
overzeese departementen ('), laatstelijk gewijzigd bij Veror
dening (EG) nr. 2598/95 van de Commissie (2), en met
name op artikel 2, lid 6,
Overwegende dat de steunbedragen voor de levering van
graanprodukten aan de Franse overzeese departementen
(DOM) werden vastgesteld bij Verordening (EEG) nr.

de wereldmarkt, het gepast is de steun voor de voorzie
ning van de DOM opnieuw vast te stellen op de in de
bijlage vermelde bedragen ;
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 bijlage bij de gewijzigde Verordening (EEG) nr. 391 /92
wordt vervangen door de bijlage bij deze verordening.

391 /92 van de Commissie (3), laatstelijk gewijzigd bij

Verordening (EG) nr. 2757/95 (4) ; dat, gezien de wijzi
gingen in de noteringen en de prijzen van de graanpro
dukten in het Europese deel van de Gemeenschap en op

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 1996.

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

Gedaan te Brussel, 22 december 1995 .
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(') PB nr. L 356 van 24. 12. 1991 , blz. 1 .
(2) PB nr. L 267 van 9. 11 . 1995, blz. 1 .
(3 PB nr. L 43 van 19. 2. 1992, blz. 23.
4 PB nr. L 288 van 1 . 12. 1995, blz. 1 .
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 22 december 1995 tot wijziging van Verordening
(EEG) nr. 391/92 tot vaststelling van de steunbedragen voor de levering van graanprodukten
van oorsprong uit de Gemeenschap aan de Franse overzeese departementen
(in ecu/ton)

Bedrag van de steun
Produkt

Bestemming

(GN-code)

Frans

Réunion

Guadeloupe

Martinique

Guyana

0,00

0,00

0,00

0,00

6,00

6,00

6,00

9,00

36,00

36,00

36,00

39,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zachte tarwe

(1001 90 99)
Gerst

( 1003 00 90)
Maïs

(1005 90 00)
Harde tarwe

(1001 10 00)

