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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2051/2000
av den 28 september 2000
om fastställande av produktionsbidragen för spannmål och ris
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR
ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

beräknas på detta sätt bör fastställas en gång i månaden
och kan ändras om priserna på majs och/eller vete
ändras betydligt.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

(2)

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1766/92 av den
30 juni 1992 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål (1), senast ändrad genom förordning (EG)
nr 1666/2000 (2), särskilt artikel 7.3 i denna,

Det finns anledning att använda koefficienterna i bilaga
II till förordning (EEG) nr 1722/93 på de produktionsbidrag som skall fastställas genom denna förordning för
att fastställa det exakta belopp som skall betalas.

(3)

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

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 3072/95 av den
22 december 1995 om den gemensamma organisationen av
marknaden för ris (3), senast ändrad genom förordning (EG) nr
1667/2000 (4), särskilt artikel 7.2 i denna,
med beaktande av kommissionens förordning (EEG) nr 1722/
93 av den 30 juni 1993 om tillämpningsföreskrifter för
systemet med bidrag till produktionen inom sektorerna för
spannmål och ris (5), senast ändrad genom förordning (EG) nr
87/1999 (6), särskilt artikel 3 i denna, och
av följande skäl:
I förordning (EEG) nr 1722/93 fastställs villkoren för
beviljande av produktionsbidrag. Beräkningsgrunden har
fastställts i artikel 3 i denna förordning. Bidrag som

(1)

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Bidraget, uttryckt per ton stärkelse av majs, vete, korn, havre,
potatismjöl, ris eller brutet ris, som avses i artikel 3.2 i förordning (EEG) nr 1722/93 fastställs till 12,32 EUR/t.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 29 september 2000.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 28 september 2000.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER
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