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RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 400/94
af 21 . februar 1994

om forlængelse af gyldigheden af forordning (EØF) nr. 1615/89 om indførelse af
et EF-system for information og kommunikation vedrørende skovbruget (EFICS)
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Euro
pæiske Økonomiske Fællesskab, særlig artikel 213,
under henvisning til forslag fra Kommissionen, og
ud fra følgende betragtninger :
Ved Rådets forordning (EØF) nr. 1615/89 af 29. maj 1989
om indførelse af et EF-system for information og
kommunikation vedrørende skovbruget (EFICS) ('), er der
indført et system, der tager sigte på at indsamle,
samordne, skabe sammenhæng i og behandle oplysninger
vedrørende skovbrugssektoren og dens udvikling ;
det har ikke været muligt at indføre systemet i den
periode, forordningen fastsætter ;
behovet for at råde over et sådant system er vokset yderli
gere som følge af den nuværende situation i skovbrugs
sektoren ;

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

Forordning (EØF) nr. 1615/89 ændres således :

1 ) I artikel 1 ændres : »forordning (EØF) nr. 1609/89,
(EØF) nr. 1610/89, (EØF) nr. 1611 /89 og (EØF) nr.

1612/89, beslutning 89/367/EØF samt forordning
(EØF) nr. 1613/89 og (EØF) nr. 1614/89« til »forord

ning (EØF) nr. 1610/89, EØF nr. 2080/92 ('), (EØF) nr.
867/90 O, beslutning 89/367/EØF, forordning (EØF)
nr. 2157/92 (3) og (EØF) nr. 2158/92 (4),
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215 af 30. 7. 1992, s. 96.
91 af 6. 4. 1990, s. 7.
217 af 3 . 7. 1992, s. 1 .
217 af 3. 7. 1992, s. 3.«.

2) Artikel 3, stk. 1 , første punktum, affattes således :
»Kommissionen drager i snævert samarbejde med
medlemsstaterne omsorg for indførelsen af systemet i

en første etape, der begynder den 1 . januar 1989 og
slutter den 31 . december 1997«.

3) I artikel 4 ændres » 1992« til » 1997«.

De Forenede Nationers konference om miljø og
udvikling i Rio i juni 1992 og ministerkonferencen om
beskyttelse af skovene i Europa i juni 1993 i Helsinki har
godtgjort nødvendigheden af, at der foreligger objektive
og sammenlignelige oplysninger om skovbrugssektoren
på EF-plan ;
gyldigheden af nævnte forordning bør derfor forlænges og
den bør tilpasses fællesskabsforskrifternes nuværende
stade —

4) I artikel 5, første punktum ændres » 1993« til » 1998«. I

artikel 5, andet punktum ændres » 1993« til »1998« og
» 1998 « til »2002«.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter
offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.
Den anvendes fra den 1 . januar 1993.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 21 . februar 1994.

På Rådets vegne
G. MORAITIS

Formand

(') EFT nr. L 165 af 15. 6. 1989, s . 12.

