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RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1668/2000
av den 17 juli 2000
om ändring av förordning (EEG) nr 845/72 om särskilda åtgärder för att främja silkesodling
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA
FÖRORDNING

samt för silkesfjärilsägg med KN-nummer 0511 99 80, som
fötts upp i gemenskapen.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen, särskilt artikel 37 i detta,

2.
Stödet skall beviljas till silkesodlarna för varje låda
silkesfjärilsägg som används förutsatt dels att de innehåller
en minimikvantitet som skall fastställas, dels att uppfödningen fullföljs.

med beaktande av kommissionens förslag (1),
med beaktande av Europaparlamentets yttrande (2),
med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs
yttrande (3), och
av följande skäl:
(1)

(2)

(3)

3.
Stödbeloppet per låda silkesfjärilsägg som används
skall vara 133,26 euro.”
2. Artikel 2 skall ersättas med följande:
”Artikel 2

Enligt rådets förordning (EEG) nr 845/72 (4) skall stödbeloppet i gemenskapen för silkesmask som fötts upp i
gemenskapen fastställas varje år. I enlighet med den
inriktning som reformen av de gemensamma organisationerna av marknaden har inom ramen för Agenda
2000 och för att göra det möjligt för aktörerna att
utarbeta långsiktiga produktionsplaner, bör stödet fastställas utan tidsbegränsning, utan att detta påverkar
eventuella ändringar som kan komma att behöva göras i
framtiden.
Stödbeloppet bör fastställas så att silkesodlarna kan
garanteras en rimlig levnadsstandard.
De åtgärder som krävs för att genomföra förordning
(EEG) nr 845/72 bör antas i enlighet med rådets beslut
1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden
som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens
genomförandebefogenheter (5).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Tillämpningsföreskrifterna för denna förordning skall fastställas enligt förfarandet i artikel 4.2.
Dessa föreskrifter avser främst den minimikvantitet som
avses i artikel 1.2, den information som medlemsstaterna
skall översända till kommissionen och alla kontrollåtgärder
för att skydda gemenskapens ekonomiska intressen mot
bedrägeri och andra oegentligheter.”
3. Artikel 4 skall ersättas med följande:
”Artikel 4
1.
Kommissionen skall biträdas av den förvaltningskommitté för lin och hampa som inrättats genom artikel 11 i
rådets förordning (EEG) nr 1308/70 av den 20 juni 1970
om den gemensamma organisationen av marknaden för lin
och hampa (*) (nedan kallad kommittén).
2.
När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 4
och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas.
Den tid som avses i artikel 4.3 i beslut 1999/468/EG skall
vara en månad.

Artikel 1
Förordning (EEG) nr 845/72 ändras på följande sätt:

3.

Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

(*) EGT L 146, 4.7.1970, s. 1.”

1. Artikel 1 skall ersättas med följande:
”Artikel 1
1.
Det skall fastställas ett stöd för silkesmaskar med KNnummer 0106 00 90 i den kombinerade nomenklaturen
(1)
(2)
(3)
(4)

EGT C 86 E, 24.3.2000, s. 9.
Yttrande avgivet den 16 maj 2000 (ännu ej offentliggjort i EGT).
EGT C 168, 16.6.2000, s. 17.
EGT L 100, 27.4.1972, s. 1. Förordningen senast ändrad genom
förordning (EEG) nr 2059/92 (EGT L 215, 30.7.1992, s. 19).
5
( ) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att
den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella
tidning.
Den skall tillämpas från och med den 1 april 2000.
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Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 17 juli 2000.
På rådets vägnar
J. GLAVANY

Ordförande
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