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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 271 /83
af 1 . februar 1983

om fastsættelse for Storbritannien af den variable præmie for slagtning af får og
af de beløb, der skal opkræves for produkter, som udføres fra dette område
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

i medfør af bestemmelserne i artikel 9, stk. 1 , i forord

FÆLLESSKABER HAR —

ning (EØF) nr. 1837/80 og artikel 4, stk. 1 og 3, i
forordning (EØF) nr. 2661 /80 fastsættes den variable
slagtepræmie for attesterede får i Det forenede Konge

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
europæiske økonomiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr.
1837/80 af 27. juni 1980 om den fælles markedsord
ning for fåre- og gedekød ('), senest ændret ved forord
ning (EØF) nr. 1 195/82 (2),

rige og de beløb, der skal opkræves for produkter, der
udføres fra Storbritannien i perioden fra den 10. til
den 16. januar 1983, som anført i bilagene ;

der bør erindres om, at foranstaltninger indebærende,
at den variable slagtepræmie ikke tilbagebetales for
produkter fra sektoren for fåre- og gedekød, som
udføres fra Fælleskabet, er fastsat i Kommissionens

forordning (EØF) nr. 3191 /80 af 9. december 1980 (*),
senest ændret ved forordning (EØF) nr. 1558 /82 (*) —
under henvisning til Kommissionens forordning
(EØF) nr. 2661 /80 af 17. oktober 1980 om gennemfø
relsesbestemmelser vedrørende variabel præmie ved
slagtning af får (3), ændret ved forordning (EØF) nr.
1238/82 (4), særlig artikel 3, stk. 1 , og artikel 4, stk. 1 ,

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

og

ud fra følgende betragtninger :

Det forenede Kongerige er for tiden den eneste
medlemsstat, der betaler den variable slagtepræmie ;
men denne medlemsstat har besluttet kun at anvende

denne præmie i område 5 som defineret i artikel 3,
stk. 1 , i forordning (EØF) nr. 1837/80 (Storbritannien) ;

Artikel 1

For får eller fårekød, som i Storbritannien er attesteret

som berettiget til den variable slagtepræmie i perioden
fra den 10. til den 16. januar 1983, fastsættes præmien
som anført i bilag I.

Kommissionen må derfor fastsætte dens størrelse samt

det beløb, der skal opkræves for produkter, der udføres
fra nævnte område for perioden fra den 10. til den 16.
januar 1983 ;

i henhold til artikel 3, stk. 1 , i forordning (EØF) nr.
2661 /80 skal den variable slagtepræmie for hver af de

pågældende medlemsstater eller, hvad angår Det fore
nede Kongerige, for Storbritannien fastsættes af

Artikel 2

Medmindre andet er fastsat i forordning (EØF) nr.
3191 /80 fastsættes de beløb, der skal opkræves for de i
artikel 1 , litra a), i forordning (EØF) nr. 1837/80
omhandlede produkter, som blev udført fra Storbritan
nien i perioden fra den 10 . til den 16. januar 1983,
som anført i bilag II .

Kommissionen hver uge ;

i henhold til artikel 4, stk. 1 , forordning (EØF) nr.
2661 /80 skal det beløb, der skal opkræves for produk
ter, der udføres fra de pågældende medlemsstater eller,

hvad angår Det forenede Kongerige, fra Storbritannien,

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentlig
gørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

fastsættes af Kommissionen hver uge ;
Den anvendes fra den 10 . januar 1983 .
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Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 1 . februar 1983 .

På Kommissionens vegne
Poul DALSAGER

Medlem af Kommissionen
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BILAG I

om variabel slagtepræmie for attesterede får i Storbritannien for ugen fra
den 10. januar 1983

Varebeskrivelse

Præmie

105,003 ECU/ 100 kg anslået slagtet vægt eller
faktisk slagtet vægt (dressed weight)(')

Får eller fårekød, attesteret

(') Inden for de af Storbritannien fastsatte vægtgrænser.

BILAG LI

om beløb, der skal opkræves for produkter, der blev udført fra Storbritannien i ugen fra
den 10. januar 1983
(ECU/100 kg)
Position

Varebeskrivelse

i den fælles
toldtarif

Beløb

— Levende

vægt —

01.04 B

Får og geder, levende, andre varer end racerene avlsdyr

49,351

— Nettovægt

02.01 A IV a)

Fåre- og gedekød, fersk eller kølet :
1 . Hele og halve kroppe
2. Forsæt (dobbelt forfjerding)

105,003
73,502

3. Kam og/eller nyresteg (enkelt eller dobbelt lammeryg)

115,503

4. Culotte

136,504

5 . Andre varer

aa) ikke udbenet
bb) udbenet
02.01 A IV b)

136,504
191,105

Fåre- og gedekød, frosset
1 . Hele og halve kroppe

78,752

2. Forsæt (dobbelt forfjerding)

55,126

3. Kam og/eller nyresteg (enkelt eller dobbelt lammeryg)

86,627

4. Culotte

102,378

5. Andre varer

aa) ikke udbenet
bb) udbenet
02.06 C II a)

102,378
143,329

Fåre- og gedekød, saltet, i saltlage, tørret eller røget :
1 . Ikke udbenet

136,504

2. Udbenet

191,105

