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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 1318/88

af 10. maj 1988
om bestemmelse for medlemsstaterne af indtægtstabet samt af det præmiebeløb,

der skal betales pr. moderfår og pr. ged for produktionsåret 1987
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

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 markedsordning for fåre
og gedekød ('), senest ændret ved forordning (EØF) nr.
1115/88 (2), særlig artikel 5, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger :

Det er i artikel 5, stk. 1 , i forordning (EØF) nr. 1837/80
fastsat, at der ydes en præmie for at kompensere for et
eventuelt indtægtstab for fårekødsproducenterne og i visse
områder gedekødsproducenterne ; disse områder er fast
lagt i bilag III til forordning (EØF) nr. 1837/80 og i
artikel 1 i Kommissionens forordning (EØF) nr. 1065/86

af 11 . april 1986 om fastlæggelse af de bjergområder, i
hvilke præmien til gedekødsproducenterne ydes (3),
ændret ved forordning (EØF) nr. 3519/86 (4) ; i artikel 5,
stk. 9, i forordning (EØF) nr. 1837/80 åbnes der mulighed
for at yde præmie til producenter, der holder hunfår af
visse bjergracer, undtagen moderfår, der er berettigede til
præmien, i visse områder ; sådanne moderfår og områder
er anført i bilaget til Rådets forordning (EØF) nr. 872/84
af 31 . marts 1984 om indførelse af almindelige regler for
ydelse af præmien til fårekødsproducenter (*), senest
ændret ved forordning (EØF) nr. 3524/85 (*) ;

ifølge artikel 5, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 1837/80
udgør indtægtstabet pr. 100 kg slagtet vægt den eventuelle
forskel mellem basisprisen og det aritmetiske gennemsnit
af markedspriserne i hvert område ;

ifølge artikel 5, stk. 3, i forordning (EØF) nr. 1837/80 fast
lægges præmiebeløbet pr. moderfår og pr. område ved på
det i stk. 2 omhandlede indtægtstab at anvende gennem

snitsproduktion af lammekød pr. moderfår udtrykt i 100
kg slagtet vægt ; for område 5 skal indtægtstabet dog

nedsættes med det vejede gennemsnit af de faktisk udbe
talte variable præmier for produktionsåret 1987, idet dette
gennemsnit fastslås ifølge stk. 6 i samme artikel ; i artikel
5, stk. 3, fastsættes også præmiebeløbet pr. hunged til
80 % af præmien for moderfår ; i henhold til artikel 5,
stk. 9, er præmiebeløbet for hunfår, undtagen moderfår,
der er berettiget til præmien, også fastsat til 80 % af
præmien pr. moderfår ;

ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 2345/87 Q er
medlemsstaterne bemyndiget til at udbetale et forskud til
producenter i ugunstigt stillede landbrugsområder ; et
sådant forskud er blevet udbetalt til de pågældende produ
center i løbet af produktionsåret 1987 ;

efter artikel 4, stk. 4, i Kommissionens forordning (EØF)
nr. 3007/84 (8), senest ændret ved forordning (EØF) nr.
1514/86 (9), er medlemsstaterne i område 1 ikke bemyn
diget til at udbetale et forskud på den i artikel 5, stk. 5, i
forordning (EØF) nr. 1837/80 omhandlede præmie ; i
betragtning af den helt usædvanlige markedssituation i
område 1 blev Grækenland og Italien dog som undtagelse
fra nævnte artikel 4, stk. 4, bemyndiget til at udbetale et
forskud på nævnte præmie ;

den franske regering har besluttet at yde hjælp til avlere,
hvis bedrifter ikke er beliggende i ugunstigt stillede områ
der ; med henblik herpå påtænker den franske regering
ligeledes, men af nationale midler, at udbetale forskud på
50 % af den præmie for moderfår, som disse avlere har
ret til ved produktionsårets afslutning ;

den franske regering har givet Kommissionen meddelelse
om dette forslag til national støtte i overensstemmelse
med Traktatens artikel 93, stk. 3 ;

Rådet har ved beslutning af 23 . juli 1987 besluttet at

betragte den nationale støtte i form af forskud på 50 % af
den forventede præmie for moderfår, som ydes af den
franske regering indtil udgangen af produktionsåret 1987
til franske fårekødsavlere, hvis bedrift ikke er beliggende i

ugunstigt stillede områder i Frankrig, som forenelig med
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Fællesmarkedet :
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O EFT nr. L 132 af 21 . 5. 1986, s. 16.
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7,647.

5

den præmie, der kan udbetales pr. berettiget dyr, udbe

tales kun, hvis det fastsatte beløb pr. moderfår er 1 ECU
eller derover ;
Artikel 3

i overensstemmelse med artikel 5, stk. 4, i forordning

(EØF) nr. 1837/80 bør det endelige præmiebeløb og rest

beløbet, der skal udbetales i de ugynstigt stillede land
brugsområder, fastsættes ;

1.

Ved anvendelse af artikel 5, stk. 4, i forordning

(EØF) nr. 1837/80 fastsættes det restbeløb, der for produk

tionsåret 1987 skal betales til fårekødsproducenter i de

Forvaltningskomitéen for Får og Geder har ikke afgivet

udtalelse inden for den af formanden fastsatte frist —

ugunstigt stillede landbrugsområder og i Frankrig til
samtlige fårekødsproducenter, til følgende :

Restbeløb af pramten
i ECU,

Område

der skal udbetales

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

pr. moderfår

Artikel 1

Indtægtstabet for produktionsåret 1987 er for følgende
områder :
Område

Forskel i ECU/100 kg

2
3

118,060
123,654
136,360
61,672
104,881
95,693 .

4

5
6
7

Artikel 2

1 herunder : Italien
Grækenland

10,972
12,392

2
4
5

10,974
10,412
5,268
8,394
8,766.

6

7 Spanien
2.

Ved anvendelse af artikel 5, stk. 4, i forordning

(EØF) nr. 1837/80 fastsættes det restbeløb, der for produk

tionsåret 1987 skal udbetales til gedekødsproducenter i de

ugunstigt stillede landbrugsområder, der er indbefattet i
de i stk. 1 anførte områder, til følgende :

Restbeløb af præmien

Område

i ECU,
der skal udbetales

1 . Det præmiebeløb, der for produktionsåret 1987 skal
betales pr. moderfår pr. område, er følgende :
Område

ECU

1
2
3
4
5
6
7

21,841
21,841
27,822
23,863
9,559
18,354
16,901 .

2. Det præmiebeløb, der for produktionsåret 1987 skal
betales pr. hunged pr. område i de områder, der er anført i
bilag III til forordning (EØF) nr. 1837/80 og i artikel 1 i
forordning (EØF) nr. 1065/86, er følgende :
Område

ECU

1

17,473
17,473
13,521 .

2
7

3. Det præmiebeløb, der for produktionsåret 1987 skal
betales pr. hunfår, undtagen moderfår, der er berettiget til
præmien, pr. område i de i bilaget til forordning (EØF) nr.
872/84 nævnte områder, er følgende :
Område

ECU

pr. hunged
1 herunder : Italien
Grækenland

8,727
9,867

2

8,726
7,000 .

7 Spanien

3.

Ved anvendelse af artikel 5, stk. 4, i forordning

(EØF) nr. 1837/80 fastsættes det restbeløb, der for produk

tionsåret 1987 skal udbetales til producenter, der holder
hunfår, bortset fra moderfår, der er berettiget til præmien,

i de ugunstigt stillede landbrugsområder, der er indbe
fattet i de i stk. 1 omhandlede områder, til følgende :
Område

Restbeløb af pramien i ECU,
der skal udbetales pr. hunfår,

undtagen moderfår, der er berettiget
til pramien
5

4,214.

Artikel 4

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggø
relsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.
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Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. maj 1988 .

På Kommissionens vegne
Frans ANDRIESSEN

Næstformand
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