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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 957/2000
av den 5 maj 2000
om fastställande av en maximisubvention för leverans till Réunion av från ytterskalet befriat
långkornigt ris inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2177/1999
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR
ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

(3)

Vid fastställandet bör de kriterier som föreskrivs i artiklarna 2 och 3 i förordning (EEG) nr 2692/89 särskilt
beaktas. Anbudsförfarandet beviljas varje anbudsgivare
vars anbud är lika med eller lägre än maximisubventionen.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för
spannmål.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 3072/95 av den
22 december 1995 om den gemensamma organisationen av
marknaden för ris (1), senast ändrad genom förordning (EG) nr
2072/98 (2), särskilt artikel 10.1 i denna,
med beaktande av kommissionens förordning (EEG) nr 2692/
89 av den 6 september 1989 om tillämpningsföreskrifter för
export av ris till Réunion (3), ändrad genom förordning (EG) nr
1453/1999 (4), särskilt artikel 9.1 i denna, och
av följande skäl:
(1)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 2177/
1999 (5) öppnades en anbudsinfordran för fastställandet
av den subvention som skall utgå för leverans av ris till
Réunion.

(2)

På grundval av lämnade anbud kan kommissionen i
enlighet med artikel 9 i förordning (EEG) nr 2692/89
och i enlighet med det förfarande som föreskrivs i artikel
22 i förordning (EG) nr 3072/95 besluta om fastställande av en maximisubvention.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
En maximisubvention för leverans av från ytterskalet befriat
långkornigt ris under KN-nummer 1006 20 98 till Réunion
skall på grundval av de anbud som lämnats från och med den
1 till och med den 4 maj 2000 fastställas till 274,00 EUR/t
inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning
(EG) nr 2177/1999.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 6 maj 2000.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 5 maj 2000.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER
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