21 . 4 . 95

EL

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Αριθ . C 99/7

Πρόταση
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. . . . ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της ...

για τον καθορισμό, για την περίοδο εμπορίας 1995/96, των μηνιαίων προσαυξήσεων των τιμών της
όρυζας paddy και της αποφλοιωμένης όρυζας
(95/C 99/05)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1418/76 του Συμβουλίου, της 21ης
Ιουνίου 1976, περί κοινής οργανώσως αγοράς της ορύζης ('),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ)
αριθ. . . . (2), και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 2,
την πρόταση της Επιτροπής,
Εκτιμώντας:

ότι, κατά τον καθορισμό του αριθμού και του ποσού των
μηνιαίων προσαυξήσεων καθώς και κατά τον καθορισμό του
πρώτου μηνός κατά τη διάρκεια του οποίου εφαρμόζονται,
πρέπει να ληφθούν υπόψη, αφενός, τα έξοδα αποθηκεύσεως
και χρηματοδοτήσεως για την αποθεματοποίηση της όρυζας
στην Κοινότητα και, αφετέρου, η ανάγκη διαθέσεως των αποθε
μάτων όρυζας σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς,

Αρθρο 1

1 . Για την περίοδο εμπορίας 1 995/96, το ποσο καθεμίας απο
τις μηνιαίες προσαυξήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 7
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1418/76 ισούται
με 2,28 Ecu ανά τόνο για την τιμή παρεμβάσεως και την τιμή
αγοράς.

2. Οι μηνιαίες προσαυξήσεις εφαρμόζονται στην τιμή
παρεμβάσεως και στην τιμή αγοράς από την 1η Ιανουαρίου
έως την 1η Ιουλίου 1996, οι τιμές δε που λαμβάνονται με τον
τρόπο αυτό για τον Ιούλιο 1996 εξακολουθούν να ισχύουν
έως τις 31 Αυγούστου 1996.

Αρθρο 2

O παρών κανονισμος αρχίζει να ισχύει την τρίτη ήμερα απο
τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων.

Εφαρμόζεται από την 1η Σεπτεμβρίου 1995 .

O παρών κανονισμος είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μερη του και ισχύει αμεσα σε καθε κράτος
μέλος.

Για το Συμβούλιο

(') ΕΕ αριθ. L 166 της 25 . 6. 1976, σ. 1 .
ί2) Βλεπε σελίδα 4 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.

