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VERORDENING (EG) Nr. 2585/97 VAN DE COMMISSIE
van 19 december 1 997

tot vaststelling van de steunbedragen voor de levering van rijstproducten van
oorsprong uit de Gemeenschap aan de Canarische eilanden
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1601 /92 van de Raad van
15 juni 1992 houdende specifieke maatregelen voor
bepaalde landbouwproducten ten behoeve van de Canari
sche eilanden ('), laatstelijk gewijzigd bij Verordening
(EG) nr. 2348/96 (2), en met name op artikel 3,

Overwegende dat luidens artikel 3 van Verordening
(EEG) nr. 1601 /92 de eindgebruiker van rijst op de Cana
rische eilanden, zowel wat de hoeveelheden, de prijs als
de kwaliteit betreft, voorziening met rijst van oorsprong

uit de Gemeenschap wordt gewaarborgd tegen condities
die overeenkomen met die bij vrijstelling van de heffing,

wat impliceert dat er voor leveringen van oorsprong uit
de Gemeenschap steun wordt verleend; dat bij de vaststel

ling van die steun met name rekening moet worden
gehouden met de kosten van de verschillende mogelijke
leveranciers en de bij uitvoer naar derde landen toege
paste prijzen;

Overwegende dat bij Verordening (EG) nr. 2790/94 van
de Commissie (3), gewijzigd bij Verordening (EG) nr.
2883/94 (4), de gemeenschappelijke bepalingen zijn vast
gesteld ter uitvoering van de specifieke regeling voor de
voorziening van de Canarische eilanden met bepaalde
landbouwproducten, waaronder rijst;

het in de valuta van derde landen aangegeven bedrag en
dat deze koersen de grondslag zijn voor de bepaling van
de landbouwomrekeningskoersen van de valuta's van de
lidstaten; dat de nadere voorschriften voor de toepassing
en de vaststelling van deze omrekeningskoersen zijn vast
gesteld bij Verordening (EEG) nr. 1068 /93 van de
Commissie Q, laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG)
nr. 1482/96 (8);

Overwegende dat de toepassing van die bepalingen op de
noteringen of de prijzen van rijst in het Europese deel
van de Gemeenschap en op de wereldmarkt er, bij de
huidige marktsituatie, toe leidt de steun voor de voorzie
ning van de Canarische eilanden 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 op grond van artikel 3 van Verordening (EEG) nr.
1601 /92 toe te kennen steunbedragen bij de levering van
rijst uit de Gemeenschap in het kader van de specifieke
regeling voor de voorziening van de Canarische eilanden
worden vastgesteld in de bijlage bij deze verordening.

Overwegende dat de in artikel 1 van Verordening (EEG)
nr. 3813/92 van de Raad 0, laatstelijk gewijzigd bij Veror

Artikel 2

dening (EG) nr. 150/95 (6), gedefinieerde representatieve
marktkoersen worden gebruikt voor de omrekening van

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 1998 .

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in
elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 19 december 1997.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER
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173 van 27. 6. 1992, blz. 13.
320 van 11 . 12. 1996, blz. 1 .
296 van 17. 11 . 1994, blz. 23.
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 19 december 1997 tot vaststelling van de
steunbedragen voor de levering van rijstproducten van oorsprong uit de Gemeenschap aan
de Canarische eilanden

(in ecu/ton)
Product

(GN-code)

Bedrag van de steun
Canarische eilanden

Volwitte rijst
( 1006 30)

176,00

Breukrijst
( 1006 40)

39,00

