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VERORDENING (EG) Nr. 668/1999 VAN DE COMMISSIE
van 26 maart 1999
tot vaststelling van de steunbedragen voor de levering van r¶stproducten van
oorsprong uit de Gemeenschap aan de Azoren en Madeira
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 1600/92 van de Raad van
15 juni 1992 houdende specifieke maatregelen voor
bepaalde landbouwproducten ten behoeve van de Azoren
en Madeira (1), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG)
nr. 2348/96 (2), en met name op artikel 10,
Overwegende dat luidens artikel 10 van Verordening
(EEG) nr. 1600/92 de eindgebruiker op de Azoren en
Madeira, 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 vaststelling
van die steun met name rekening moet worden gehouden
met de kosten van de verschillende mogelĳke leveranciers
en de bĳ uitvoer naar derde landen toegepaste prĳzen;
Overwegende dat bĳ Verordening (EEG) nr. 1696/92 van
de Commissie (3), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening
(EEG) nr. 2596/93 (4), de gemeenschappelĳke bepalingen
zĳn vastgesteld ter uitvoering van de specifieke regeling
voor de voorziening van de Azoren en Madeira met
bepaalde landbouwproducten, waaronder rĳst; dat bepalingen waarbĳ voornoemde verordening wordt aangevuld
of ervan wordt afgeweken, zĳn vastgesteld bĳ Verordening
(EEG) nr. 1983/92 van de Commissie van 16 juli 1992

houdende toepassingsbepalingen voor de specifieke regeling voor de voorziening van de Azoren en Madeira met
producten van de rĳstsector, en tot vaststelling van de
voorzieningsbalans (5), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 1683/94 (6);
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 voorziening van
de Azoren en Madeira vast te stellen op de in de bĳlage
vermelde bedragen;
Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen 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 10 van Verordening (EEG) nr.
1600/92 toe te kennen steunbedragen bĳ de levering van
rĳst uit de Gemeenschap in het kader van de specifieke
regeling voor de voorziening van de Azoren en Madeira
worden vastgesteld in de bĳlage bĳ deze verordening.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 1 april 1999.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in
elke lidstaat.
Gedaan te Brussel, 26 maart 1999.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1)
(2)
(3)
( 4)

PB
PB
PB
PB

L
L
L
L

173
320
179
238

van
van
van
van

27. 6. 1992, blz. 1.
11. 12. 1996, blz. 1.
1. 7. 1992, blz. 6.
23. 9. 1993, blz. 24.

(5) PB L 198 van 17. 7. 1992, blz. 37.
(6) PB L 178 van 12. 7. 1994, blz. 53.

L 83/30

NL

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

27. 3. 1999

BöLAGE
b¶ de verordening van de Commissie van 26 maart 1999 tot vaststelling van de steunbedragen voor de levering van r¶stproducten van oorsprong uit de Gemeenschap aan de
Azoren en Madeira
(in EUR/t)
Bedrag van de steun
Product
(GN-code)

Volwitte rĳst
(1006 30)

Bestemming
Azoren

Madeira

123,00

123,00

