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KOMMISSIONENS FORORDNING (EG) nr 2585/97
av den 19 december 1997

om fastställande av stödbelopp för försörjning av Kanarieöarna med rispro
dukter med ursprung i gemenskapen
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR

till grund för fastställandet av jordbruksomräkningskur

ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

serna för medlemsstaternas valutor. Genom kommissio

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europe

nens förordning (EEG) nr 1068/93 Q, senast ändrad
genom förordning (EG) nr 1482/96 (8), fastställs närmare
bestämmelser för fastställande och tillämpning av jord
bruksomräkningskurserna.

iska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1601 /92 av
den 15 juni 1992 om särskilda åtgärder för Kanarieöarna
rörande vissa jordbruksprodukter ('), senast ändrad genom
förordning (EG) nr 2348/96 (2), särskilt artikel 3 i denna,

Som en följd av tillämpningen av dessa närmare bestäm
melser på rissektorn i nuvarande marknadssituation, och

särskilt på prissatserna för dessa produkter i den europe

och

med beaktande av följande:

Enligt artikel 3 i förordning (EEG) nr 1601 /92 skall
Kanarieöarnas behov av ris, med avseende på kvantitet,
pris och kvalitet, täckas av gemenskapsris på avyttrings
villkor som är likvärdiga med befrielse från importavgift,
vilket inbegriper beviljande av stöd för leveranser med
ursprung i gemenskapen . Detta stöd bör fastställas med
särskild hänsyn till kostnaderna för olika försörjnings
källor och bör i synnerhet grundas på exportpriserna till
tredje land.
Genom kommissionens förordning (EG) nr 2790/94 (3),
ändrad genom förordning (EG) nr 2883/94 (4), fastställs
gemensamma tillämpningsföreskrifter för den särskilda
försörjningsordningen för Kanarieöarna med avseende på
vissa jordbruksprodukter, däribland ris.
De representativa marknadskurser som definieras i artikel
1 i rådets förordning (EEG) nr 381 3/92 (5), senast ändrad

genom förordning (EG) nr 1 50/95 (6), används för att
räkna om belopp uttryckta i tredje lands valuta och ligger

iska delen av gemenskapen och på världsmarknaden, bör
stödet för försörjning av Kanarieöarna fastställas i
enlighet med bilagan till denna förordning.

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är fören
liga med yttrandet från Förvaltningskommittén för
spannmål.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel 1

Enligt artikel 3 i förordning (EEG) nr 1601 /92 skall stöd
beloppen för ris med ursprung i gemenskapen inom
ramen för den särskilda försörjningsordningen för Kana
rieöarna fastställas i enlighet med bilagan till denna
förordning.
Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1998 .

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 19 december 1997.
Pä kommissionens vägnar
Franz FISCHLER
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BILAGA

till kommissionens förordning av den 19 december 1997 om fastställande av stödbelopp för
försörjning av Kanarieöarna med risprodukter med ursprung i gemenskapen
(ecu/ton)
Produkt

(KN-nummer)

Slipat ris
( 1006 30)

Stödbelopp
Kanarieöarna

176,00

Brutet ris

( 1006 40)

39,00

