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Nr. L 261 /33

KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 2856/93
af 19. oktober 1993

om fastsættelse af tillægsbeløb for produkter af fjerkrækød
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det
Europæiske Økonomiske Fællesskab,

ænder og gæs med oprindelse i og indført fra Rumænien
ikke forhøjes med et tillægsbeløb ;

i henhold til Kommissionens forordning (EØF)
nr. 2474/70 (8), ændret ved forordning (EØF) nr. 3986/87,
skal importafgifterne ved indførsel af slagtede kalkuner
med oprindelse i og indført fra Polen ikke forhøjes med
et tillægsbeløb ;

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2777/75
af 29. oktober 1975 om den fælles markedsordning for

fjerkrækød ('), senest ændret ved forordning (EØF)
nr. 3714/92 (2), særlig artikel 8, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger :

Såfremt tilbudsprisen franko grænse for et produkt,
herefter benævnt »tilbudsprisen«, ligger under sluseprisen,
skal importafgiften for dette produkt forhøjes med et
tillægsbeløb, som svarer til forskellen mellem sluseprisen
og den tilbudspris, der er fastsat i overensstemmelse med
bestemmelserne i artikel 1 i Kommissionens forordning
nr. 163/67/EØF af 26. juni 1967 om fastsættelse af
tillægsafgiften ved indførsel af fjerkræavlens produkter fra
tredjelande (3), senest ændret ved forordning (EØF)
nr. 3821 /92 (4);

der skal fastsættes en tilbudspris for alle indførsler fra alle
tredjelande ; hvis indførslerne fra et eller flere tredjelande
sker til usædvanlig lave priser, som ligger under de priser,
der anvendes af andre tredjelande, skal der imidlertid fast
sættes en anden tilbudspris for udførsler fra disse andre

i henhold til Kommissionens forordning (EØF)
nr. 2164/72 (9), ændret ved forordning (EØF) 3987/87 (10),
skal importafgifterne ved indførsel af slagtede kyllinger og
gæs med oprindelse i og indført fra Bulgarien ikke
forhøjes med et tillægsbeløb ;

det fremgår af den regelmæssige kontrol af de oplysnin
ger, som ligger til grund for konstateringen af de gennem
snitlige tilbudspriser for produkterne af fjerkrækød, at det
er nødvendigt for de indførsler, der er angivet i bilaget, at
fastsætte tillægsbeløb, svarende til de i bilaget angivne
beløb ;

de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i over
ensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for
Fjerkrækød og Æg —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

lande ;
Artikel 1

i henhold til Kommissionens forordning (EØF)
nr. 565/68 (*), senest ændret ved forordning (EØF)
nr. 3986/87 (6), skal importafgifterne ved indførsel af slag
tede høns, ænder og gæs med oprindelse i og indført fra
Polen ikke forhøjes med et tillægsbeløb ;

i henhold til Kommissionens forordning (EØF)
nr. 2261 /69 Q, senest ændret ved forordning (EØF)
nr. 3986/87, skal importafgifterne ved indførsel af slagtede
(')
(2)
(3)
(4)
O

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L 282
L 378
129 af
L 387
L 107

af 1 . 11 . 1975, s. 77.
af 23. 12. 1992, s. 23.
28. 6. 1967, s. 2577/67.
af 31 . 12. 1992, s. 24.
af 8. 5. 1968, s. 7.

O EFT nr. L 376 af 31 . 12. 1987, s. 7.
O EFT nr. L 286 af 14. 11 . 1969, s. 24.

De i artikel 8 i forordning (EØF) nr. 2777/75 omhandlede
tillægsbeløb fastsættes som angivet i bilaget for de
produkter, der er nævnt i artikel 1 , stk. 1 , i samme forord
ning og anført i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 20. oktober 1993.
(8) EFT nr. L 265 af 8. 12. 1970, s. 13.
0 EFT nr. L 232 af 12. 10. 1972, s. 3.
(,0) EFT nr. L 376 af 31 . 12. 1987, s. 20.
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Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlems
stat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. oktober 1993.

På Kommissionens vegne
René STEICHEN

Medlem af Kommissionen

BILAG

til Kommissionens forordning af 19. oktober 1993 om fastsættelse af tillægsbeløb for
produkter af fjerkrækød
(ECU/100 kg)
KN-kode

Oprindelse
af indførslerne (')

Tillægsafgift

0207 39 11
0207 41 10
0207 10 11
0207 10 15
020721 10
0207 10 19
0207 21 90
0207 39 13
0207 41 11
0207 39 41
0207 42 41
0207 39 21
0207 41 41
0207 39 23
0207 41 51

01
01
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
03
03

40,00
40,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
20,00
20,00
5,00
5,00
15,00
15,00

(') Oprindelse :
01 Brasilien, Thailand, og Kina.
02 Kroatien .
03 Slowenien .

