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VERORDENING (EG) Nr. 679/1999 VAN DE COMMISSIE
van 26 maart 1999
tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2659/94 betreffende nadere regels voor de
toekenning van steun voor de particuliere opslag van Grana Padano-, Parmigiano
Reggiano- en Provolone-kaas
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 804/68 van de Raad van
27 juni 1968 houdende een gemeenschappelijke ordening
der markten in de sector melk en zuivelproducten (1),
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1587/96 (2),
en met name op artikel 9, lid 3, en artikel 28,
Overwegende dat in artikel 6, lid 1, van Verordening (EG)
nr. 2659/94 van de Commissie (3), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 671/97 (4), de bedragen zijn vastgesteld van de steun voor de particuliere opslag van Grana
Padano-, Parmigiano Reggiano- en Provolone-kaas; dat
deze bedragen moeten worden gewijzigd om rekening te
houden met de ontwikkeling van de opslagkosten;
Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Comité van beheer voor melk en zuivelproducten,

Artikel 6, lid 1, van Verordening (EG) nr. 2659/94 wordt
vervangen door:
„1.
Het steunbedrag voor de particuliere opslag van
kaas wordt als volgt vastgesteld:
a) 100 euro per ton voor de vaste kosten;
b) 0,35 euro per ton en per dag van contractuele
opslag voor de opslagkosten;
c) een bedrag voor de financieringskosten, uitgedrukt
in euro per ton en per dag van contractuele opslag
en vastgesteld als volgt:
— 0,64 voor Grana Padano,
— 0,89 voor Parmigiano Reggiano,
— 0,52 voor Provolone.”.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de derde dag
volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.
Zij is van toepassing op de op of na de datum van haar
inwerkingtreding gesloten opslagcontracten.

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
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