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I.

Som led i den systematiske gennemgang af den afledte fællesskabsret, der er
blevet indledt sammen med den spanske delegation i overensstemmelse med den
bemyndigelse, Kommissionen har fået af Rådet med henblik herpå, har Kommission·
nen foretaget en mellemliggende supplerende gennemgang af de retsakter, som
De europæiske Fællesskabers institutioner har vedtaget på FISKERIOMRÅDET.
Denne supplerende gennemgang har omfattet de almengyldige retsakter, der er
vedtaget og/eller offentliggjort efter de fællesskabsbestemmelser, på grund
lag af hvilke den tidligere gennemgang er foretaget for det pågældende om
råde (1. marts 1980), og som var i kraft pr. 1. september 1983 (bortset fra
retsakter vedrørende forbindelserne med Spanien, som formentlig vil bortfalde
som følge af landets tiltrædelse).
Med forbehold af de bemærkninger, som er anført nedenfor, findes resultaterne
af denne supplerende gennemgang i de to bilag, som er knyttet til denne beret
ning:
- BILAG I

indeholder en liste over de nye retsakter, som ikke kræver tekniske
tilpasninger som følge af Spaniens tiltrædelse

- BILAG II indeholder en angivelse af de tekniske tilpasninger, det viser sig
nødvendigt at foretage i visse retsakter, og som skal anføres i
tiltrædelsesdokumenterne.
II.
Gennemgangen af de pågældende retsakter giver anledning til følgende bemærknin
ger :
1. Denne mellemliggende supplerende gennemgang har vist, at visse akter, der
var i kraft på tidspunktet for den indledende gennemgang, og som blev gen
nemgået i den forbindelse, i mellemtiden er faldet bort eller er ændret
ved nye, senere udstedte retsakter.
De ændringer, det i den forbindelse kan være nødvendigt at foretage i de tek
niske tilpasninger, der var anført i konklusionerne til beretningen om resul
taterne af den tidligere gennemgang, er anført i BILAG II til denne beretning
i form af rettelser eller tilføjelser til de omtalte tidligere konklusioner.
2. Blandt de retsakter, der var gældende pr. 1. september 1983 på FISKERIOMRÅDET,
findes forskellige forvaltningsforordninqer med begrænset gyldighedsperiode,
som udløber ved udgangen af 1983 eller i 1984, og som skal fornys med bestemte
mellemrum. Det drejer sig om:
- forordninger om fastsættelse af forskellige priser (referencepriser, orien
teringspriser, tilbagetagelsespriser osv.), den faste værdi for tilbagetagne
fiskerivarer og prolongationspræmien for fiskerivarer for fangstsæsonen 1983
og produktionsåret 1983/84;

-
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- forordninger om fastsættelse af tilladte fangstmængder (TAC), Fællesskabets
andel af disse fangstmængder og fordelingen af denne andel mellem medlemssta
terne, samt forordninger om standsning af fiskeriet;
- forordninger om fastsættelse af en række foranstaltninger til bevarelse og
forvaltning af fiskeressourcerne, der skal finde anvendelse på fartøjer,
der fører visse tredjelandes flag;
- forordninger om fordeling af fangstkvoter mellem medlemsstaterne for fartøjer,
der fisker i visse tredjelandes farvande.
Disse retsakter er blevet gennemgået til orientering i det omfang, de senere
skal erstattes af lignende retsakter. Men det er ikke fastlagt, hvilke tilpas
ninger der skal foretages i disse retsakter i forbindelse med tiltrædelsen,
da de bortfalder før denne. De er derfor ikke nævnt i nogen af denne beretnings
bilag.
3.

Det vil som følge af Spaniens tiltrædelse eventuelt være nødvendigt at foretage
en tilpasning af visse forordninger af permanent karakter vedrørende fællesskabs
ordningen for bevarelse og fordeling af fiskeressourcerne. Men sådanne eventuelle
tilpasninger kan på nuværende tidspunkt ikke fastsættes på teknisk niveau. De
vil afhænge af de realitetsforhandlinger, der er indledt om dette afsnit for så
vidt angår bl.a. de nærmere bestemmelser for inddragelse af de spanske farvande
under fællesskabsbestemmelsernes anvendelsesområde samt de spanske fiskeres ad
gang til det nuværende Fællesskabs fiskeressourcer og adgangen for de nuværende
medlemsstaters fiskere til Spaniens fiskeressourcer.
Dette er særlig tilfældet for følgende forordninger:
- Rådets forordning (EØF) nr. 170/83 af 25. januar 1983 om en fællesskabs
ordning for bevarelse og forvaltning af fiskeressourcerne.
(EFT nr. L. 24 af 27.1.1983, s. 1 + berigtigelse i EFT nr. L 73 af 19.3.1983,
s. 42)
- Rådets forordning (EØF) nr. 171/83 af 25. januar 1983 om fastlæggelse af
tekniske foranstaltninger til bevarelse af fiskeressourcerne.
(EFT nr. L 24 af 27.1.1983, s. 14)
Disse retsakter er altså foreløbig ikke anført i bilagene til denne beretning.
Der er taget forbehold med hensyn til dem, og gennemgangen af de tilpasninger,
det vil være nødvendigt at foretage, vil blive indledt på et senere tidspunkt
afhængigt af resultaterne af realitetsforhandlingerne om dette emne.
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4. Den spanske delegation anførte, at den har til hensigt at anmode om, at
bestemmelserne vedrørende den fælles markedsordning for fiskerivarer
bliver suppleret, således at der medtages visse arter, som ikke er om
fattet i øjeblikket, men som er af stor betydning i Spanien (dette vil
medføre en ændring af bilag I til forordning (EØF) nr. 3796/81 og føl
gelig også af forskellige gennemførelsesforordninger). En sådan anmodning
vil derfor i givet fald blive behandlet under realitetsforhandlingerne,
afhængigt af hvilke begrundelser den spanske delegation fremkommer med
til støtte derfor.
3. Den spanske delegation har erklæret, at den kan frafalde det forbehold,
den tog under den tidligere gennemgang med hensyn til det tilsvarende
spanske udtryk for "hesterejer af arten Crangon" i forbindelse med til
pasningen af forordning (EØF) nr. 104/76 (jf. bemærkningerne i pkt. 4
i den tidligere beretning). Delegationen accepterer udtrykket "quisquilia"
som foreslået af Kommissionen, og uoverensstemmelsen om dette punkt kan
således betragtes som løst.

BILAG I

Supplerende liste over fællesskabsretsakter
(udstedt efter 1.3.1980 og gældende pr. 1.9.1983)
vedrørende
FISKERI,
DER IKKE KRÆVER TEKNISKE TILPASNINGER,
og som bør anføres i tiltrædelsesakten

-

1

-
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- Kommitaionent forordaåag (EØF) nr. 3489/80 af 23. december 1980 om
«ndtinn af forordning (EØF) nr. 2518/70 for ai vidt angir fortegnelsen over
representative engros-maikeder og repræsentative havne for fiskerivarer

(EFT L 365/11 af 31.12.1980)
- Kommittionent forordning (EØP) nr. 274/82 af 4. februar 1982 om ændring
af forordning (EØF) nr. 2JI8/70 for si vidt angir fortegnelsen over de reprætentative engrotmarkeder og havne for fiskerivarer^

(EFT L 28/24 af 5.2.1982)
- Kommiuioncm forordning (EØF1 nr. 2973/12 af «. november 1982 om
ændring af forordning (EØF) nr. 2511/70 for t i vidt angir fortegnelten over ·
de repræsentative engrotmarkeder eller havne for fiskerivarer

(EFT L 312/5 af 9.11.1982)

3.

- Kommissionen» forordning (EOF) nr. 273/81 af 30. januar 1981 om tilpasning af dc
fjtlle» markedsnormer for visse ferske dier kelede fisk

(EFT L 30/1 af 2.2.1981)
JUdett forordning (EØF) nr. 3166/82 af 22. november 1982 om ændring af
forordning (EØF) nr. 103/76 om fastlæggelse af fælles markedsnormer for
visse ferske eller kolede fisk

(EFT L 332/4 af 27.11.1982)
4 . Ridets forordning (EØF) nr. I77J/IJ af 29. pini 1982 om almiadeliac Frit....

meUer for udvid« «vm ukb. af n m «guTaom er «« - S T g o S u S T r
ganisattooense i fisketiaektorvn
»saucentor
(EFT L 197/1 af 6.7.1982)
a ) Kommissionens forordning (EØF) nr. 3190/82 af 29. november 1982 om
genncmforelsesbestcmmelseme for udvidelse af visse regler, som er fastsat
af produ.entorganisationcmc i fiskerivaresektoren, til ogsi at omfatte ikkemedlemmer
.„

(EFT L 338/11 af 30.11*1982)

-

5.
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-

Rådrit forordning (EOF) nr. 1202/12 af 21. juli 1982 om almindelige bestem·
mciser for vdclte af finansiel udlignipg for visse fiskerivarer

(EFT L 235/1 af 10.8.1982 + berigtigelse EFT L d69/30 af 18.9.1982)
a ) Kommissionens forordaiag (EOF) nr. 3137/82 af 19. november 1982 »m geaaem.
ferelsesbestcmmelser for ydelse af fiaaasiel udligning for visse fiskerivarer

(EFT L 335/1 af 29.11.1982)
6.

Rådets forordning (EOF) nr. 2203/12 af 2·. juli 1982 om almindelige bestem·'
melver for ydelse af prolongationsonrmic for visse fiskerivarer

(EFT L 235/4 af 10.8.1982)

7.

Rådets forordning (EØF) nr. 2204/12 af 28. juli 1982 om de almindelige regler
for tildeling af en særlig prolongationspræmie for sardiner og ansjoser fra
Middelhavsområdet
„ „ .....

(EFT L 235/7 af 10.8.1982)

8.

Rådets forordning (EØF) nr. 3140/82 af 22. november 1982 om mcdlemstta·
ternes tildeling og finansiering af statte til fiskeriets producentorganiss·
tioner
.....

(EFT L 331/7 af 26.1t.19o2)

9.

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3SI0/82 af 23. december 1982 om fast·
saettclse af tilpasningskoefficienter for tunfisk

(EFT L 368/27 af 2 8 . 1 2 . 1 § I ? T

1Q.

Kommissionens forordning (EØF) nr. 148/83 af 21. januar 1983 om indførelse
af en ordning for tilsyn med eksport af bestemte fiskerivarer

"(EFT L af 18/19 af 22.1.1983)
) 1.

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1452/83 af 6. juni 1983 om definition af
administrationsomkostningerne for fiskeriets producentorganisationer

(EFT L 149/5 af 7.6.1983)

12

.

Kommissionens forordning (EØF) nr. IS01/I3 af 9. juni 1983 om afsætning af
visse fiskerivarer, der har været genstand for markcdsregulerende foranstalt·

"(EFT L 152/22 af 10.6.1933)

.·
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II. BBSSQUBCEB

A. Intern
13.

oFdning

Rådets forordninc(EØF) nr. 20J7/M af 29. juni I9»2 om fmwtiwbe of visse
foranstaltninger al kontrol med fiskeri fra fertojer hjemmeherende i
medlemsstaterne
- ■

(EFT L 220/1 af 29.7.1982)
3 ) Rideu forordning (EØF) nr. 1729/13 of 20. juni I9S3 om nndring sf forord-1

med Ef ^
2,057/l2
,M“ æaelM ,f vi**e foranstaltninger til kontrol1
med fisken fra fa rc e r h|emmehorende i medlemsstaterne

(EFT L ~ 169/14 af 28.6.1983)
14.

Korn m i stioncin« for'ordning (EØF> inr. 216'i/« i 1
if If. j
iuli iv i) om eri licirnsfor VIi u e fo rnier for fiskeri i et orririd e nord 1for Skofl
and (SIlieti*mdrid o t)
CEF T L 2 0 6» / 71 af 30. 7 .1 9 £ S3)
n r«Huii ning
U
orni,1 J - ,

B. Ekstern ordning
Interne retningslinjer for forhandlingerne
15.

Rådets afgørelse af 29. september 1981
om bemyndigelse af Kommissionen til at forhandle fiskeriaftaler med vis
se afrikanske stater med kyst ud til Atlanterhavet
(ikke offentliggjort)

Bi laterale aftaler
16.
Rådets forordning (EØF) ar. 2209/00 af 27. jaai 1M0 om indgåelse af ea fiskeri
aftale bmUccb Det earopiriske akoaoariske Fallesskab og Smiges regering
1 (EFT L 226/1 af 29.8.1980)
17.

Rådets forordning (EØF) ar. 22I0/S0 af 27. Jaai 1930 om ladgåelse af ea aftale
nwlke* Det ceropaiske akaaoasiske Farilcssksk ag Sveriges regering oa visse for
anstaltninger til faragclse af laksebestanden i Østersøen
(EFT L 226/7 af ,29.8.1980)
;

18.

Rådets forardaing (EØF) ar. 2211/M af 27. Jaai ItSOoas indgåelse af ea fisfceriafule saelleai Det earapaiske okoaoariskc Faltcaskab, dea danske regering og det
faraske Inadstyre
(€FT L 226/11 af 29.8.1980)
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19 Rådets forordning (EØF) ør. 2212/80 sf 27. |Mi 1988 øøt Indgåelse tf sfulMi
' mcllc« regeringen for repnbiikken Senegal *1 D«t europzlske økonomiske F«lIcstkak oa fiskeri ød for Senegals kyst u a t protokollen o* breniekslingerae
« tfn m ft denne aftale

(EFT L 226/16 a f 29.«.1980)
a)

Rådets afgørelse 82/531/EØF af 19. juli 1982 om indgåelse af aftalen
mellem Det europæiske økonomiske Fællesskab og regeringen for repu
blikken Senegal om ændring af aftalen om fiskeri ud for Senegals kyst,
undertegnet den 15. juni 1979, samt den dertil benyttede protokol
(EFT L 234/8 af 9.8.1982)

2 0 . Rådets forordaiag (EØF) ar. 2213/80 af 27. juni 1980 oa iadgåelsc af aftalea

aellea regeriagea for republikken Gaiaea-Bisua og Det europriske akoaoaiske
Foliesskab oa fiskeri ad for Gaiaea-Blssaas kyst u a t af to brevvekslinger «edro
rradt desae aftale

(EFT L 226/33 af 29.8.1930)
a ) Riden forordning (EOF) nr. 707/83 af 28. marts 1983 om indgåelse af aftalen om
cndnng af aftalen mellem Det curopxiskc økonomiske Fzllesskab og republikken
Guinra-Biisaut regering om fiskeri ud for Guinea-Bissaus kyst

(EFT L 84/1 af 30.3.1983)

21. Rådets forordaiag (EØF) ar. 2214/80 af 27. jnai 1980 oa iadgåelsc af fiskeriaftalea aellea Det earopziske akoaoaiske Falleaskab og kongeriget Narge

(EFT L. 226/47 af 29.8.1980)

22. Rådets forordning (EØF) nr. 3042/10 af 23. november 1980 om indgåelse af
fiskeriaftalen mellem Det curopciakc økonomiske Fzllesskab og Spaniens
regering

EFT.'322 af 28.11.1980)
23. Rådets afgørelse 81/1053/EØF af 29. december 1981 om indgåelse af fiske
riaftalen mellem Det europæiske økonomiske Fællesskab og Canadas rege
ring
(EFT L 379/53 af 31.12.1981)
a)

Rådets afgørelse 81/1054/EØF af 29. december 1981 om indgåelse af
aftalen i form af brevveksling mellem Det europæiske økonomiske Fæl
lesskab og Canadas regering vedrørende deres fiskeriforbindelser
(EFT L 379/58 af 31.12.1981)

- 5 24.

Ridtt» forordning (EOF) ar. 971/1» af It.m«m 19«t om
.#
mdfrn,
Det curopsriske okoootnuke FæDcssksb og regeringen (or Den revolutionære folkf
republik Guinea om fiskeri ud for Guineas kyst

(EFT L 111/1 af 27.4.1983) -

25.

Rideti forordning (EØF) nr. 1941/83 af II. juli 1983 om indgielse af en fiske
riaftale mellem Det europseiske nkonomiske Fællesskab og Finlands
regering

(EFT L 192/6 af 16.7.1983)
26.

Rådets afgørelse 83/415/EØF af 26. juli 1983
om foreløbig anvendelse af aftalen mellem Det europæiske økonomiske
Fællesskab og regeringen for republikken Ækvatorialguinea om fiskeri
ud for Ækvatorialguineas kyst
(EFT L 237/13 af 26.8.1983)

Multilaterale konventioner
27.

Rldets forordning (EØF) rir. <34/11 *f 10. marts 1911 om ændring af forord
ning (EØF) nr. 3179/71 om Det europæiske okonomiske Fællesskabs
indgielse af konventionen om det fremtidige multilaterale samarbejde
vedrorende fiskeriet i det nordvestlige A tlanterhav...................................

(EFT L 69/1 af 14.3.1981)
28.

Rådets afgørelse 81/608/EØF af 13. juli 1981
om indgielse af konvention om det fremtidige miItilaterale samarbejde
vedrørende fiskeriet i det nordøstlige Atlanterhav
(EFT L 227/21 af 12.8.1981)

29.

Rldets afgørelse 81/691/EØF af 4. september 1981
om indgåelse af konventionen om bevarelse af de marine levende ressoui
cer i Antarktis
(EFT L 252/26 af 5.9.1981 + berigtigelse EFT L 160/28 af 11.6.1982)

30.

Rådets afgørelse 82/886/EØF af 13. december 1982
om indgielse af konventionen om bevarelse af laksebestanden i Nordat
lanten
(EFT L 378/24 af 31.12.1982)

-

31.
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Rådets afgørelse 83/414/EØF ai 25. juli 1983
om Det europæiske økonomiske Fællesskabs tiltrædelse af konventionen om
fiskeri og bevaring af de levende rigdomskilder i Østersøen og Bælterne,
som ændret i den i Warszawa den 11. november 1982 undertegnede protokol
fra konverencer mellem repræsentanterne for de stater, der er kontrahe
rende parter i konventionen
(EFT L 237/4 af 26.8.1983)
III. SIBUKIUBEOLIIIKKEN

32.

Komrni»iio«en» forordning (EOF) nr. 1898/80 af 9. juli 1980 om cndring af forordning (EOF) nr. 2572/78 om ansøgninger om tune fra Den curopxiike udviklings- og
garanb/ond for Landbruget, udviklingssckrioocn, bl de i forordning (EOF) nr. 1852/78
omhandlede projekter vedrortndc kystfiskeriet (1 )

.(EFT L 187/1 af 2 1 . 7 . 1 9 8 0 ™

33.

'RLdets forordning (EOF) nr. 31/13 af 21. december 1912 om gennemførelse af
en midlertidig f*lles foranstaltning ril omlmgning af kystfiskeriet og akvakulturen ( 2 )

(EFT L 5/1 af 7.1.1983)
34.

Rådets beslutning 82/892/EØF af 21. december 1982
om ændring af beslutning 78/640/EØF om finansielle bidrag fra Fællesska
bet til inspektion og overvågning i Danmarks og Irlands farvande
(EFT L 37P/55 af 31.12.1982)

35.

Rådets resolution af 25. januar 1983
om tilpasning af kapaciteten og om forbedring af fiskeriets produktivi
tet
(EFT C 28/1 af 3.2.1983)

(1) Denne forordning er faldet bort, men har endnu retsvirkninger i det omfang,
der henvises til den i forordning (EØF) nr. 31/83 med henblik på gennemfø
relsen af denne.
(2) Denne forordning er faldet bort i det omfang, der henvises til 1982, men
har endnu retsvirkninger, da sagerne fortsat er til behandling.

BILAG II

TEKNISKE TILPASNINGER
som skal foretages i visse fællesskabsretsakter
(og som bør anføres i bilagene til tiltrædelsesakten)
vedrørende
FISKERI

-

1

-

I - RETTELSER OG TILFØJELSER
Lil de tilpasninger, der blev fastlagt i konklusionerne til den tid
ligere gennemgang (jf. bilag II til den indledende beretning)

A - afsnit A (tilpasninger af varig karakter, hvis ordlyd kan anføres i
tiltrædelsesakten)

1)

Pkt. 1 (tilpasning af Rådets forordning (EØF) nr. 100/76 af 19. januar
1976) slettes, da den pågældende forordning er bortfaldet og erstattet
med Rådets forordning (EØF) nr. 3796/81 af 29. december 1981.

2)

Pkt. 2 (tilpasning af forordning (EØF) nr. 104/76) ændres til 1_.
Endvidere slettes de skarpe parenteser om angivelsen af ændringen
ved akten vedrørende Grækenlands tiltrædelse af 1979 og følgende
henvisning tilføjes:
"(EFT nr. L 291 af 19.11.1979, s. 17)".
Henvisning 2) samt den dermed forbundne fodnote (om det spanske
forbehold) slettes.

3)

Pkt. 3 (tilpasning af Rådets forordning (EØF) nr. 1852/78 af 25. juli
1978) slettes, da den pågældende forordning bortfalt pr. 1. januar 1982.

-

2

-

B - afsnit B (tilpasninger af varig karakter, der skal fastlægges efter
undertegnelsen af tiltrædelsesakten)

1)

I pkt. 1 (tilpasning af Kommissionens forordning (EØF) nr. 2518/70
af 10. december 1970) foretages følgende tilføjelse af retsakter
om ændring af den pågældende forordning:
Kommissionens forordning (EØF) nr. 3489/80 af 23. december 1980
(EFT nr. L 365 af 31.12.1980, s. 11)
- Kommissionens forordning (EØF) nr. 274/82 af 4. februar 1982
(EFT nr. L 28 af 5.2.1982, s. 24)
- Kommissionens forordning (EØF) nr. 2973/82 af 8. november 1982
(EFT nr. L 312 af 9.11.1982, s. 5)"

2)

Pkt. 2
af 28.
faldet
af 29.

(tilpasning af Kommissionens forordning (EØF) nr. 1109/71
maj 1971) slettes, da den pågældende forordning er bort
og erstattet med Kommissionens forordning (EØF) nr. 3191/82
november 1982.
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II - NVE TILPASNINGER
Ud over de tilpasninger, der er anført i konklusionerne til den indledende
gennemgang af retsakterne vedrørende FISKERI og rettet og suppleret som
angivet ovenfor, tilføjes de nedenfor anførte supplerende tilpasninger:
A - I afsnit A (tilpasninger af varig karakter, hvis ordlyd kan anføres
i tiltrædelsesakten)
2.

Rådets forordning (EØF) nr. 3796/81 af 29. december 1981
om den fælles markedsordning for fiskerivarer
(EFT nr. L 379 af 31.12.1981, s. 1)
I artikel 33, stk. 2, ændres udtrykket "femogfyrre" til " . . . . . . .

3.

1)

"

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3138/82 af 19. november 1982
om gennemførelsesbestemmelser for tildeling af en særlig prolongationspræmie for sardiner og ansjoser fra Middelhavsområdet.
(EFT nr. L 335 af 29.11.1982, s. 9)
I artikel 6, stk. 3, andet afsnit tilføjes følgende led:
"- Transformacidn que se beneficie de una prima por venta diferida
especial: (precisar el tipo de transformacidn)
Reglamento (CEE) n° 3796/81, articulo 14"

4.

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3321/82 af 9. december 1982
om de nærmere bestemmelser for ydelse af en prolongationspræmie for
bestemte fiskerivarer
(EFT nr. L 351 af 11.12.1982, s. 20)
I artikel 7 , stk. 2, tilføjes følgende led:
"-"Transformacidn que se beneficie de una prima por venta diferida
(precisar el tipo de transformacidn y el periodo de almacenamiento)
Reglamento (CEE) n° 3796/81, articulo 14"."

1)

Skal suppleres senere afhængigt af den tilpasning, hvorom der træffes
afgørelse under realitetsforhandlingerne vedrørende det institutionelle
område for så vidt angår bestemmelserne i EØF-traktatens artikel 148,
stk. 2.
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5. Rådets forordning (EØF) nr. 170/83 af 25. januar 1983
om en fællesskabsordning for bevarelse ogforvaltning affiskeressourcerne
(EFT nr. L 24 af 27.1.1983, s. 1 + berigtigelse i EFT nr. L 73 af 19.3.1983,
s. 42)
I artikel 14, stk. 2, ændres udtrykket "femogfyrre" til " . . . . . .

1)

"

i

i

1

j

j
B - I afsnit B (tilpasninger af varig karakter, der skal fastlægges efter
undertegnelsen af tiltrædelsesakten)

;
]

2. Kommissionens forordning (EØF) nr. 3191/82 af 29. november 1982
om nærmere regler for anvendelse af referenceprisordningen for fiskerivarer
(EFT nr. L 338 af 30.11.1982, s. 13)

J
j

BILAG I vedrørende repræsentative markeder og importhavne suppleres med
de pågældende markeder og havne i Spanien.

i
\

\

i

i

i
s
i
{
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1) Skal suppleres senere afhængigt af den tilpasning, hvorom der træffes
afgørelse under realitetsforhandlingerne vedrørende det institutionelle
område for så vidt angår bestemmelserne i EØF-traktatens artikel 148, stk.2.

]

