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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1902/2001
av den 28 september 2001
om fastställande av bidragen för de produkter ur spannmåls- och rissektorn som levereras i form av
gemensamt eller nationellt livsmedelsbistånd
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
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 kommissionens
förordning (EG) nr 1666/2000 (2), särskilt tredje stycket i
artikel 13.2 i denna,
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 13.3 i denna, och

bör nivån på de bidrag som beviljas för de aktionerna
fastställas.
(3)

De allmänna bestämmelser och genomförandebestämmelser som fastställs i artikel 13 i förordning (EEG) nr
1766/92 och i artikel 13 i förordning (EG) nr 3072/95
om exportbidrag skall också tillämpas på det ovannämnda förfarandet.

(4)

De särskilda kriterierna för att beräkna exportbidraget
för ris anges i artikel 3 i förordning (EG) nr 3072/95.

(5)

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

av följande skäl:
Artikel 2 i rådets förordning (EEG) nr 2681/74 av den
21 oktober 1974 om gemenskapsfinansiering av utgifter
i samband med leverans av jordbruksprodukter som livsmedelsbistånd (5) fastställer att den kostnadsandel, som
motsvarar de exportbidrag för produkterna i fråga som
är fastställda enligt gemenskapens bestämmelser, skall
debiteras garantisektionen inom Europeiska utvecklingsoch garantifonden för jordbruket.

(1)

För att göra det enklare att göra upp och förvalta
budgeten för gemenskapens livsmedelsbiståndsaktioner
och för att göra det möjligt för medlemsstaterna att sätta
sig in i hur omfattande gemenskapens deltagande är i
finansieringen av nationella livsmedelsbiståndsaktioner,

(2)

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
För gemensam och nationell livsmedelsbiståndsverksamhet,
som äger rum inom ramen för internationella överenskommelser eller andra tilläggsprogram och övriga gemenskapsåtgärder för gratisleveranser, skall de bidrag som gäller för
produkter ur spannmåls- och rissektorn vara de som anges i
bilagan.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2001.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 28 september 2001.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER
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BILAGA
till kommissionens förordning av den 28 september 2001 om fastställande av bidragen för de produkter ur
spannmåls- och rissektorn som levereras i form av gemensamt eller nationellt livsmedelsbistånd
(EUR/t)
Produktnummer

1001 10 00 9400

Bidrag

0,00

1001 90 99 9000

0,00

1002 00 00 9000

17,00

1003 00 90 9000

0,00

1005 90 00 9000

30,00

1006 30 92 9100

202,00

1006 30 92 9900

202,00

1006 30 94 9100

202,00

1006 30 94 9900

202,00

1006 30 96 9100

202,00

1006 30 96 9900

202,00

1006 30 98 9100

202,00

1006 30 98 9900

202,00

1006 30 65 9900

202,00

1007 00 90 9000

30,00

1101 00 15 9100

0,00

1101 00 15 9130

0,00

1102 10 00 9500

23,00

1102 20 10 9200

34,43

1102 20 10 9400

29,51

1103 11 10 9200

0,00

1103 13 10 9100

44,26

1104 12 90 9100

0,00

Obs.: Produktnumren är definierade i kommissionens förordning (EEG)
nr 3846/87 (EGT L 366, 24.12.1987, s. 1), ändrad.

