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R¯DET FOR DEN EUROP˘ISKE UNION HAR �

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab, særlig artikel 37,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet,

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale
Udvalg, og

ud fra fłlgende betragtninger:

(1) I artikel 6, stk. 3, sidste afsnit, i Rådets forordning (EF)
nr. 3072/95 (1), senest ændret ved forordning (EF)
nr. 1667/2000 (2), er det fastsat, at godtgłrelserne udbetales
mellem den 16. oktober og den 31. december efter begyn-
delsen af det igangværende hłstår.

(2) I artikel 8, stk. 1, i Rådets forordning (EF) nr. 1251/1999 af
17. maj 1999 om indfłrelse af en stłtteordning for produ-
center af visse markafgrłder (3), senest ændret ved forord-
ning (EF) nr. 1672/2000 (4), er det fastsat, at betalinger skal
ske mellem den 16. november og den 31. januar.

(3) Efter artikel 6, stk. 10, i Rådets forordning (EØF)
nr. 3508/92 af 27. november 1992 om et integreret
system for forvaltning og kontrol af visse EF-stłtteord-
ninger (5), senest ændret ved forordning (EF)

nr. 1593/2000 (6), indgives der Øn ansłgning om areal-
stłtte.

(4) Efter artikel 7 i forordning (EØF) nr. 3508/92 anvendes det
integrerede kontrolsystem på alle stłtteansłgninger. For at
forenkle medlemsstaternes forvaltning af betalingerne błr
fristerne for betaling af arealstłtte harmoniseres �

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 3072/95 foretages fłlgende ændring:

I artikel 6, stk. 3, sidste afsnit, ændres »16. oktober« til
»16. november« og »31. december« til »31. januar«.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentlig-
głrelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2001.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder
umiddelbart i hver medlemsstat.
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