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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 2902/77
af 22 . december 1977

om fastsættelse af den mængde ungtyre, der kan indføres på særlige betingelser i
første kvartal af 1978

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i
overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomi
teen for Oksekød —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
europæiske økonomiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 805/
68 af 27. juni 1968 om den fælles markedsordning for
oksekød ('), senest ændret ved forordning (EØF) nr.
425/77 (2), særlig artikel 13, stk. 4, litra a), og

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

ud fra følgende betragtninger :
Rådet har, inden for rammerne af den importordning
for ungtyre til opfedning for perioden fra 1 . januar til
31 . december 1978 vedtaget en skønsmæssig opgø
relse på 200 000 stk. ; i medfør af artikel 13, stk. 4, li
tra a), i forordning (EØF) nr. 805/68 fastlægges pr.
kvartal den mængde, der kan indføres, og hvor meget
importafgiften for de omhandlede dyr nedsættes ;

de praktiske forvaltningsbestemmelser for denne sær
ordning indførtes ved Kommissionens forordning
(EØF) nr. 585/77 af 18 . marts 1977 om ordningen
med import- og eksportlicenser for oksekød (3 ), æn
dret ved forordning (EØF) nr. 2901 /77 (4) ;
det er fundet nødvendigt at tage hensyn til forsynings
behovene i visse områder i Fællesskabet, der kendeteg
nes ved et meget undpræget underskud af hornkvæg
til opfedning ; disse behov har især ytret sig i Italien
og kan for første kvartal 1978 anslås til mindst 45 000
stk. i denne medlemsstat ;

forsyningsbehovene med hensyn til ungtyre til opfed
ning berettiger til en større nedsættelse af afgiften for
dyr med en vægt pr. dyr på 220 til 300 kg med oprin
delse i Jugoslavien i første kvartal 1978 ;
afgiftens delvise nedsættelse skal især medvirke til en
forbedring af avisstrukturerne og af oksekødsproduktio
nen i Italien ; der skal til dette formål fastsættes pas
sende foranstaltninger, for at producenterne i så vid
udstrækning som muligt kan drage direkte fordel af
denne ordning, uden at den traditionelle handel i øv
rigt udelukkes ; dette mål kan nås ved at forbeholde
landbrugsproducenterne eller deres faglige sammen
slutninger fortrinsret til at få udstedt licenser, der giver
adgang til denne ordning ;
(')
(2)
(3 )
(4 )

EFT nr. L 148 af 28 . 6. 1968 , s. 24 .
EFT nr. L 61 af 5 . 3 . 1977, s . 1 .
EFT nr. L 75 af 23 . 3 . 1977, s . 5 .
Sc side 9 i denne Tidende .

1 . For perioden fra 1 . januar til 31 . marts 1978 fast
sættes den maksimale mængde, der er anført i artikel
13, stk. 4, litra a), i forordning (EØF) nr. 805/68, til
50 000 stk. ungtyre til opfedning med en levende
vægt på højst 300 kg, hvoraf mindst 45 000 stk. skal
indføres til og opfedes i Italien .
2.
Den afgift, der opkræves ved indførsel af de i stk.
1 nævnte ungkreaturer, er lig med den afgift, der var
gældende på dagen for indførselen , nedsat med 50 % .
Inden for en maksimal mængde på 12 000 ungkreatu
rer med en vægt pr. dyr på 220 til 300 kg med oprin
delse i og kommende fra Jugoslavien nedsættes den
afgift, der var gældende på dagen for indførselen dog
med 70 % .

3.
Licensansøgningen og licensen omfatter i hen
hold til artikel 8 , litra b) i forordning (EØF) nr. 585/77
— dels ungkreaturer med en vægt pr. dyr på op til
300 kg,
— dels ungkreaturer med oprindelse i eller kom

mende fra Jugoslavien , med en vægt pr. dyr på
220 til 300 kg.

I sidste tilfælde skal licensansøgningen og licensen i
rubrik 13 og 14 indeholde en af følgende angivelser :
—
—
—
—
—
—

Jugoslavien ,
Jugoslawien ,
Iugoslavia,
Yougoslavie,
Jugoslavia,
Joegoslavie.

Licensen medfører pligt til at indføre fra det opgivne
land .
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4. I den underretning, der er anført i artikel 1 1 , stk.
2, i forordning (EØF) nr. 585/77, specificerer medlems
staterne kategorierne af levende vægt, samt produkter
nes oprindelse i det tilfælde, der omhandles i stk. 3,
første afsnit, andet led.

5. Inden for den mængde, der er forbeholdt Italien,
kan importlicenserne udstedes direkte til landbrugs
producenterne eller deres faglige organisationer, indtil
antallet 30 000 dyr er nået.

Til dette formål specificerer den nævnte medlemsstat
kategorierne af ansøgere i den i artikel 1 1 , stk. 2, i for
ordning (EØF) nr. 585/77 anførte underretning.

Artikel 2

I medfør af artikel 11 , stk. .5, i forordning (EØF) nr.
585/77 anses som én ansøgning alle de ansøgninger,
der stammer fra samme person, og som gælder samme
vægtkategori og samme nedsættelse af afgiften.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft den 1 . januar 1978 .

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. december 1977.
På Kommissionens vegne
Finn GUNDELACH

Næstformand

