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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 663/1999
av den 26 mars 1999
om ändring av förordning (EEG) nr 1832/92 om fastställande av stödbeloppen för
leverans av spannmålsprodukter från gemenskapen till Kanarieöarna
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR
ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1601/92 av
den 15 juni 1992 om särskilda åtgärder för Kanarieöarna
rörande vissa jordbruksprodukter (1), senast ändrad genom
förordning (EG) nr 2348/96 (2), särskilt artikel 3.4 i denna,
och
med beaktande av följande:
Stödbeloppen för leverans av spannmålsprodukter till
Kanarieöarna fastställs i kommissionens förordning (EEG)
nr 1832/92 (3), senast ändrad genom förordning (EG) nr
431/1999 (4). Till följd av pris- och kursändringarna för
spannmålsprodukter i den europeiska delen av gemen-

skapen och på världsmarknaden, bör stödet för leverans
till Kanarieöarna fastställas till de belopp som anges i
bilagan.
De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga
med yttrandet från Förvaltningskommittén för spannmål.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Bilagan till den ändrade förordningen (EEG) nr 1832/92
ersätts med bilagan till den här förordningen.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 1 april 1999.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 26 mars 1999.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER
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BILAGA
till kommissionens förordning av den 26 mars 1999 om ändring av förordning (EEG) nr
1832/92 om fastställande av stödbelopp för leverans av spannmålsprodukter från
gemenskapen till Kanarieöarna
(EUR/t)
Produkt
KN-nr

Stödbelopp

Vete

(1001 90 99)

36,00

Korn

(1003 00 90)

55,00

Majs

(1005 90 00)

47,00

Durumvete

(1001 10 00)

8,00

Havre

(1004 00 00)

63,00

