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Europeiska gemenskapernas officiella tidning

Nr C 99/7

Förslag

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr . . .
av den . . .

om fastställande av de månatliga höjningarna för paddyris och råris regleringsåret 1995/96
(95/ C 99/05 )

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE .

FÖRORDNING

Artikel 1

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen ,
med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1418 /76
av den 21 juni 1976 om den gemensamma organisationen
av marknaden för ris (*) , senast ändrad genom förordning
(EG ) nr . . . (2), särskilt artikel 7.2 i denna^

med beaktande av kommissionens förslag , och
med beaktande av följande:

1.
Under regleringsåret 1995/96 skall beloppet för
var och en av de månatliga höjningar som avses i artikel
7.1 i förordning (EEG) nr 1418/76 vara 2,28 ecu per ton
för interventionspriset och för uppköpspriset .

2.
De månatliga höjningarna skall tillämpas på inter
ventionspriset och uppköpspriset från och med den
1 januari 1996 till och med den 1 juli 1996 , och de priser
som på så sätt erhållits för juli månad 1996 skall gälla
till och med den 31 augusti 1996 .
Artikel 2

Vid fastställande av antalet månatliga höjningar samt
beloppet och den första tillämpningsmånaden för dessa
skall hänsyn tas till lagerkostnaderna och finansierings
kostnaderna för lagring av ris inom gemenskapen och
till nödvändigheten att säkerställa att rislagren avyttras

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det
att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas
officiella tidning.

efter marknadsbehoven .

Den skall tillämpas från och med den 1 september 1995 .

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater .
Utfärdad i . . .

På rådets vägnar

(!) EGT nr L 166 , 25 . 6 . 1976 , s . 1 .
(2) Se s . 4 i detta nummer av EGT .

