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I

(Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk)

RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 2759/75
af 29. oktober 1975

om den fælles markedsordning for svinekød

RÅDET FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
europæiske økonomiske Fællesskab, særlig artiklerne
42 og 43,

indvirker mindst på den normale afsætning af pro
dukterne og vil kunne bidrage til at reducere omfan
get af de indkøb, der skal foretages af interventions
organerne ; i dette øjemed bør det navnlig bestemmes,
at der skal fastsættes en basispris, som tjener til at
udløse interventionsforanstaltningerne, endvidere bør
betingelserne for interventionen angives;

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamen
tet (*), og

ud fra følgende betragtninger:
De grundlæggende bestemmelser vedrørende mar
kedsordningen for svinekød er blevet ændret flere
gange siden vedtagelsen ; som følge af deres store an
tal og komplicerede karakter, og fordi de findes
spredt i forskellige numre af De Europæiske Fælles
skabers Tidende, er disse tekster vanskelige at an
vende og mangler derfor den nødvendige klarhed,
som enhver lovgivning bør have ; de bør derfor kodi
ficeres;

funktionen og udviklingen af det fælles marked for
landbrugsprodukter skal ledsages af udformningen af
en fælles landbrugspolitik, og denne skal særlig
omfatte en fælles markedsordning for landbrugspro
dukter, der kan antage forskellige former efter pro
dukternes art;

den fælles landbrugspolitik har til formål at nå de i
artikel 39 i traktaten anførte mål ; for at stabilisere
markederne og sikre de pågældende landbrugere en
rimelig levestandard er det navnlig inden for svine
kødsektoren nødvendigt, at der kan træffes dels for
anstaltninger, som skal lette udbudets tilpasning til
markedets behov, dels interventionsforanstaltninger;
disse kan træffes i form af opkøb gennem interven
tionsorganerne; der bør dog også kunne benyttes
støtteforanstaltninger til privat oplagring, da sådanne
f1 ) EFT nr. C 60 af 13. 3. 1975, s. 42.

virkeliggørelsen af et enhedsmarked for svinekød in
den for Fællesskabet forudsætter, at der tilvejebringes
en enhedsordning for samhandelen ved Fællesskabets
ydre grænser; en ordning for samhandelen der føjer
sig til interventionsordningen, og som omfatter et
system med importafgifter og eksportrestitutioner vir
ker ligeledes henimod en stabilisering af Fællesska
bets marked, således at det navnlig undgås, at sving
ningerne i priserne på verdensmarkedet virker tilbage
på priserne inden for Fællesskabet;

for at nå dette mål er det principielt tilstrækkeligt, at
der pålægges import fra tredjelande importafgifter,
der afpasses efter den indvirkning, som forskellen
mellem foderkompriserne inden for Fællesskabet og
på verdensmarkedet udøver på foderomkostningerne,
samt efter nødvendigheden af at beskytte forædlings
virksomheden inden for Fællesskabet;

forstyrrelser på Fællesskabets marked som følge af
udbud på verdensmarkedet til anormalt lave priser
må undgås; der bør derfor fastsættes slusepriser, og
importafgifterne bør forhøjes med tillægsbeløb, når
udbudspriserne franko grænse ligger under disse pri
ser; systemet med slusepriser vil dog ikke kunne virke
med hensyn til sådanne produkter, for hvilke det er
vanskeligt at fastsætte en tilstrækkelig repræsentativ
udbudspris for den samlede mængde af produkter
under en enkelt toldposition ; der må derfor være
mulighed for at aflede tillægsafgiften;,
for at kunne kontrollere importens omfang må der

tilvejebringes mulighed for at anvende et system med
importlicenser og med sikkerhedsstillelse til sikring af
importforretningens gennemførelse;
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muligheden for ved udførsel til tredjelande at yde en
restitution, der er lig med forskellen mellem priserne
inden for Fællesskabet og på verdensmarkedet, vil
kunne sikre Fællesskabets deltagelse i den internatio
nale handel med svinekød; for at garantere Fælles
skabets eksportører en vis sikkerhed for restitutioner
nes stabilitet bør der åbnes mulighed for at forud
fastsætte restitutionerne for svinekød;
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stemmelse med artikel 2 og 3 i Rådets forordning
(EØF) nr. 729/70 af 21 . april 1970 om finansiering af
den fælles landbrugspolitik ( 1 ), ændret ved for
ordning (EØF) nr. 1566/72 (2 ) —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

som tillæg til det oven for beskrevne system bør der, i
det omfang markedssituationen kræver det, åbnes
mulighed for helt eller delvis at forbyde anvendelse af
proceduren for aktiv forædling;
importafgiftssystemet gør det muligt at give afkald på
alle øvrige beskyttelsesforanstaltninger ved Fællesska
bets ydre grænser; dette system med fælles priser og
importafgifter kan dog under usædvanlige omstæn
digheder vise sig utilstrækkeligt ; for ikke i sådanne
tilfælde at lade Fællesskabets marked være ubeskyttet
over for de forstyrrelser, der måtte følge deraf, nu da
de tidligere importhindringer er blevet fjernet, må
Fællesskabet have mulighed for hurtigt at træffe alle
nødvendige foranstaltninger;

Artikel 1

1 . Den fælles markedsordning for svinekød omfat
ter regler for priser og samhandel og gælder for føl
gende produkter :

Pos. i den
fælles toldtarif

Varebeskrivelse

a) 01.03 All

Levende tamsvin, ikke til avlsbrug

b ) 02.01 A III a)

Kød af tamsvin, fersk, kølet eller
frosset

02.01 B II c)

Slagteaffald

af

tamsvin,

fersk,

kølet eller frosset

begrænsninger i den frie vareomsætning, der måtte
følge af anvendelsen af foranstaltninger beregnet på
at bekæmpe udbredelsen af sygdomme hos dyr, kan
skabe vanskeligheder på markedet i en eller flere
medlemsstater; det er nødvendigt at åbne mulighed
for at indføre undtagelsesforanstaltninger til støtte af
markedet med henblik på at afhjælpe situationen ;
for at lette gennemførelsen af de påtænkte bestem
melser bør der fastlægges en fremgangsmåde, ved
hvilken der inden for rammerne af en forvaltningsko
mité tilvejebringes et snævert samarbejde mellem
medlemsstaterne og Kommissionen ;

virkeliggørelsen af et enhedsmarked på grundlag af et
fælles prissystem ville blive bragt i fare ved ydelse af
visse former for støtte; derfor bør de bestemmelser i
traktaten, der gør det muligt at vurdere den af med
lemsstaterne ydede støtte og at forbyde støtte, der er
uforenelig med det fælles marked, bringes i anven
delse inden for svinekødssektoren ;

02.05 A og B

Fedt af svin (herunder spæk uden
kødlag), ikke udsmeltet, udpresset
eller ekstraheret med opløsnings
midler, fersk, kølet, frosset, saltet,
i saltlage, tørret eller røget

02.06 B

Kød og spiseligt slagteaffald af
tamsvin, saltet, i saltlage, tørret
eller røget

15.01 A

Fedt af svin, udsmeltet, udpresset
eller ekstraheret med opløsnings
midler

c) 16.01

Pølser og lignende varer af kød,
slagteaffald eller blod

16.02 A 11

Andre varer af kød eller slagte
affald, tilberedte eller konserve
rede, med indhold af lever, bortset
fra gåse- eller andelever

16.02 B m a)

Andre varer af kød eller slagte

affald, tilberedte eller konserve
rede, andre varer med indhold
af kød eller slagteaffald af tam
svin

den fælles markedsordning for svinekød skal på pas
sende måde tage lige meget hensyn til de i artikel 39
og 110 i traktaten fastsatte mål ;

2. Ved » kvartal « forstås i denne forordning et tids
rum på tre måneder, der begynder den 1 . februar,
1 . maj, 1 . august eller 1 . november.

de udgifter, som medlemsstaterne har afholdt som
følge af de forpligtelser, som anvendelsen af denne
forordning medfører, påhviler Fællesskabet i overens

(!) EFT nr. L 94 af 28 . 4. 1970, s. 13 .

(2) EFT nr. L 167 af 25 . 7. 1972, s. 5.
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AFSNIT I

Prisordning

Nr. L 282/3

kvalitet, som er blevet fastlagt efter et fællesskabshan
delsklasseskema for svinekroppe — fastsættes hvert
år inden 1 . august en basispris, gældende fra samme
års 1 . november.

Ved basisprisens fastsættelse tages der hensyn til føl
Artikel 2

For at fremme initiativer inden for erhvervslivet, der
kan lette tilpasningen af udbuddet til markedets
krav, kan der for de artikel 1 , stk. 1 , nævnte produk
ter træffes følgende fællesskabsforanstaltninger :

— foranstaltninger til fremme af en bedre organisa
tion af produkternes fremstilling, forarbejdning
og afsætning;
— foranstaltninger til forbedring af kvaliteten ;
— foranstaltninger, der skal muliggøre opstillingen
af kort- eller langfristede prognoser på grundlag
af kendskab til de benyttede produktionsmidler;

— foranstaltninger, der skal gøre det lettere at kon
statere markedsprisudviklingen.

gende :

— den slusepris og den importafgift, som hvert år
skal anvendes i det kvartal, der begynder
1 . august;

— nødvendigheden af at fastsætte denne pris således,
at den bidrager til stabilisering af markedspriserne
uden at medføre dannelse af strukturbetingede
overskud inden for Fællesskabet.

2. Når prisen på Fællesskabets marked på slagtede
svin bestemt efter de priser, som er blevet konstateret
i hver medlemsstat på Fællesskabets repræsentative
markeder og afvejet med de koefficienter, som
udtrykker den relative betydning af svinebestanden i
hver medlemsstat, ligger på et gennemsnit, som er un
der 103 % af basisprisen, og der må regnes med, at
det fortsat holder sig på dette niveau, kan der træffes
bestemmelse om interventionsforanstaltninger.

De almindelige regler for disse foranstaltninger
fastsættes i overensstemmelse med den i traktatens

artikel 43, stk. 2, beskrevne fremgangsmåde.

3 . De af medlemsstaterne udpegede interventions
organer træffer interventionsforanstaltningerne i
overensstemmelse med de i artikel 5-7 fastlagte betin
gelser.

Artikel 3

For at hindre et betydeligt prisfald eller afdæmpe dets
virkning kan der træffes følgende interventionsforan
staltninger :
— støtte til privat oplagring,

4.
Efter fremgangsmåden i traktatens artikel 43 ,
stk. 2, fastsættes og bestemmes henholdsvis
— basisprisen,

— standardkvaliteten for slagtede svin.

— opkøb gennem interventionsorganerne.
Støtte til privat oplagring kan ydes til de efter reg
lerne i artikel 5 fastsatte produkter.

5.

På forslag af Kommissionen og med kvalificeret

flertal

— udfærdiger Rådet fortegnelsen over de repræsen
tative markeder,

De af interventionsorganerne foretagne opkøb angår
slagtede svin i hele eller halve kroppe, fersk eller
kølet (pos. i den fælles toldtarif ex 02.01 A III a) 1 )
og kan angå brystflæsk, fersk eller kølet, (pos . i den
fælles toldtarif ex 02.01 A III a) 5 ) og svinespæk,
fersk eller kølet (pos. i den fælles toldtarif ex 02.05

— fastsætter

AI).

6.

Råder

Fællesskabets

handelsklasse

skema for svinekroppe.

Efter fremgangsmåden i artikel 24

— træffes der bestemmelse om interventionsforan
Artikel 4

1.
For kød af tamsvin i hele eller halve kroppe,
herefter benævnt » slagtede svin « — af en standard

staltningerne og om disses ophør,

— vedtages

der gennemførelsesbestemmelser

denne artikel .

for
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Artikel 5

Artikel 7

1 . Købsprisen for slagtede svin af standardkvalitet
må ikke være højere end 92 % og ikke lavere end
85 % af basisprisen.

1 . Rådet vedtager på forslag af Kommissionen
med kvalificeret flertal de almindelige regler for
ydelse af støtte til privat oplagring.

2. Købspriserne for produkter af standardkvalitet,
med undtagelse af slagtede svin, afledes af købsprisen
for slagtede svin, på grundlag af det forhold, der be
står mellem hver enkelt slusepris for disse produkter
på den ene side og sluseprisen for slagtede svin på

2. Gennemførelsesbestemmelserne vedtages efter
fremgangsmåden i artikel 24.

AFSNIT II

den anden side.

3 . Købspriserne for andre produkter end produk
ter af standardkvalitet afledes af de for de pågæl
dende standardkvaliteter gældende købspriser under
hensyntagen til de i forhold til standardkvaliteterne
bestående kvalitetsforskelle. Disse priser gælder for

Regler for samhandelen med tredjelande

Artikel 8

nærmere bestemte kvaliteter.

Ved indførsel i Fællesskabet af de i artikel 1 , stk. 1 ,
nævnte produkter opkræves en importafgift, der for
hvert kvartal fastsættes forud efter fremgangsmåden i

4.

artikel 24.

Efter fremgangsmåden i artikel 24

a) fastsættes de produkter, der skal være genstand for
interventionsforanstaltninger, og — for så vidt
angår opkøbet — disses kvalitet; endvidere kan i
visse områder inden for Fællesskabet vægtklasser
udelukkes fra anvendelsen af interventionsforan

staltninger, for så vidt de pågældende klasser ikke
er repræsentative med hensyn til de særlige ken
detegn for disse områders svinekødproduktion;
b) fastsættes købspriserne og størrelsen af støtten til
privat oplagring;

c) fastlægges
gennemførelsesbestemmelserne
til
denne artikel, særlig betingelserne for opkøb og
oplagring af de produkter, der er genstand for de
i artikel 3 omhandlede interventionsforanstaltnin
ger.

Artikel 6

1. Afsætning af de af interventionsorganerne i hen
hold til artikel 3, 4 og 5 opkøbte produkter sker un
der sådanne betingelser, at enhver forstyrrelse af mar
kedet undgås, og at der sikres alle købere lige adgang
til varerne og lige behandling.
2.

1 . Importafgiften for slagtede svin sammensættes
af følgende beløb :
a) af et element lig med forskellen mellem priserne
inden for Fællesskabet og verdensmarkedspriserne
for den foderkornmængde, som inden for Fælles
skabet er nødvendig til produktion af et kilogram
svinekød.

Foderkornpriserné inden for Fællesskabet fastsæt
tes en gang årligt for et den 1 . august begyndende
tidsrum af 12 måneder under hensyn til tærskel
priserne for disse kornsorter og disses månedlige
tillæg.

Foderkornpriserne på verdensmarkedet fastsættes
kvartalsvis på grundlag af disse kornsorters priser
for det tidsrum af 6 måneder, der går forud for
det kvartal, i hvilket det nævnte element udreg
nes .

Ved fastsættelsen

af den

fra

1.

november,

1 . februar og 1 . maj gældende importafgift tages
der dog kun hensyn til foderkornprisernes
udvikling på verdensmarkedet, når der samtidig
fastsættes ny slusepris ;

Gennemførelsesbestemmelserne for denne arti

kel, særlig for så vidt angår fastsættelse af salgspri
serne, betingelserne for udtagelse fra lagrene og i
givet fald for forarbejdningen af de produkter, der
har været genstand for opkøb gennem interventions
organerne, vedtages efter fremgangsmåden i artikel
24.

Artikel 9

b) af et element lig med 7 % af gennemsnittet af de
slusepriser, der gælder i de fire kvartaler forud for
hvert års 1 . maj.

Dette element fastsættes en gang om året for et
den 1 . august begyndende tidsrum af 12 måneder.
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2.

På forslag af Kommissionen og med kvalificeret

flertal
— fastsætter Rådet den inden for Fællesskabet til

produktion af et kilogram svinekød nødvendige
foderkornmængde samt procentsatsen for de
enkelte i denne mængde indeholdte foderkorn
sorter,

Nr. L 282/5

vedvarende art, og denne virker forstyrrende på mar
kedet eller truer med at forstyrre markedet, kan de
nødvendige foranstaltninger træffes.
Rådet vedtager på forslag af Kommissionen med kva
lificeret flertal de almindelige regler for denne artikels
anvendelse.

— vedtager Rådet gennemførelsesbestemmelserne til
denne artikel.
Artikel 12
Artikel 10

1 . Importafgiften for de i artikel 1 , stk. 1 , litra a)
og b), nævnte produkter, med undtagelse af slagtede
svin, afledes af importafgiften for slagtede svin på
grundlag af det forhold, der består inden for Fælles
skabet mellem priserne på disse produkter på den ene
side og prisen på slagtede svin på den anden side.
2. Importafgiften for de i artikel 1 , stk. 1 , litra c),
nævnte produkter er lig med summen af følgende ele

1 . Slusepriserne fastsættes forud for hvert kvartal
efter fremgangsmåden i artikel 24.
2. Sluseprisen for slagtede svin sammensættes af
følgende beløb :
a) af et beløb lig med værdien på verdensmarkedet af
den foderkornmængde, der svarer til den
fodermængde, der i tredjelande er nødvendig til
produktion af et kilogram svinekød;

menter :

b) af et fast beløb, der svarer til den i forhold til

a) et første element, der afledes af importafgiften for
slagtede svin på grundlag af det forhold, som be
står inden for Fællesskabet mellem priserne for
disse produkter på den ene side og prisen for slag
tede svin på den anden side, og
b ) et andet element, der er lig med 7 % af den gen
nemsnitlige tilbudspris ; denne tilbudspris bestem
mes på grundlag af den import, der har fundet
sted i løbet af de 12 måneder, der går forud for
hvert års 1 . maj . For produkterne under position
ex 16.02 i den fælles toldtarif er denne procent
sats dog lig med 10.
Dette element fastsættes en gang om året for et
den 1 . august begyndende tidsrum af 12 måneder.
3 . For så vidt angår produkterne under position ex
02.01 B II, ex 15.01 A, ex 16.01 A og ex 16.02 A II i
den fælles toldtarif for hvilke toldsatsen er blevet

konsolideret i GATT, begrænses importafgiften uan
set stk. 1 og stk. 2 til det beløb, som følger af denne
konsolidering.
4. De koefficienter, der udtrykker de i stk. 1 og
stk. 2 nævnte forhold, fastsættes efter fremgangsmå

værdien af foderkorn større værdi af sådanne an

dre foderstoffer end korn, som er nødvendige til
produktion af et kilogram svinekød ;
c) af et fast beløb, der repræsenterer de almindelige
omkostninger ved produktion og afsætning.
Værdien af foderkornmængden fastsættes kvartalsvis
på grundlag af kornpriserne på verdensmarkedet i det
tidsrup af 6 måneder, der går forud for det kvartal, i
hvilket sluseprisen fastsættes.

Ved fastsættelse af den fra 1 . februar og 1 . maj
gældende slusepris tages der dog kun hensyn til
foderkornprisernes udvikling på verdensmarkedet,
når værdien af foderkornmængden udviser en mind
steafvigelse i forhold til den ved beregningen 'af det
forudgående kvartals slusepris benyttede værdi.
3 . Bortset fra slagtede svin fastsættes der kun slu
sepriser for visse af de i artikel 1 , stk. 1 , nævnte pro
dukter. Disse slusepriser afledes af sluseprisen for
slagtede svin på grundlag af det for disse produkter
ifølge artikel 10, stk. 4, fastsatte forhold.

den i artikel 24.

4.

På forslag af Kommissionen og med kvalificeret

flertal

Artikel 11

Hvis der på Fællesskabets marked konstateres en
væsentlig prisstigning, som må påregnes at være af

— fastsætter Rådet den i stk. 2, litra a), nævnte
foderkornmængde samt procentsatserne af de for
skellige foderkornsorter, der er indeholdt deri,
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Denne licens gælder for import til Fællesskabet.

Udstedelsen af denne licens betinges af, at der stilles
sikkerhed for opfyldelsen af forpligtelsen til at gen
nemføre importen inden for licensens gyldighedsperi
ode ; sikkerheden fortabes helt eller delvis, hvis
importen ikke eller kun delvis har fundet sted inden
for den nævnte frist .

Artikel 13

1 . Ligger tilbudsprisen franko grænse på etf pro
dukt under sluseprisen, forhøjes importafgiften for
dette produkt med et tillægsbeløb, der er lig med
forskellen mellem sluseprisen og tilbudsprisen franko
grænse .

For nogle af de produkter, for hvilke der ikke
fastsættes en slusepris, indføres et system med
såkaldte » ledeprodukter« og » følgeprodukter «, der
muliggør fastsættelse af tillægsafgifter.

2. Importafgiften forhøje« dog ikke med tillægsbe
løbet over for tredjelande, der er villige til og i stand
til at garantere, at den anvendte pris ved import til
Fællesskabet af produkter med oprindelse i og hidrø
rende fra deres område ikke ligger under sluseprisen
for det pågældende produkt, og at enhver fordrejning
i samhandelen undgås.
3 . Tilbudsprisen franko grænse fastsættes for al
import fra alle tredjelande.
Finder eksport fra et eller flere tredjelande imidlertid
sted til anormalt lave priser, der ligger under de af
andre tredjelande anvendte priser, fastsættes en yder
ligere tilbudspris franko grænse for eksport fra disse
andre lande.

4.
På forslag af Kommissionen vedtager Rådet
med kvalificeret flertal de almindelige forskrifter for
det i stk. 1 , 2. afsnit, omhandlede system.
5.

Gennemførelsesbestemmelserne for denne arti

kel vedtages efter fremgangsmåden i artikel 24.
Efter samme fremgangsmåde fastsættes i givet fald
tillægsafgifterne.

Artikel 14

1.

For al indførsel i Fællesskabet af de i artikel 1 ,

2. Fortegnelsen over de produkter, med hensyn til
hvilke importlicens kræves, fastlægges af Rådet på
forslag af Kommissionen med kvalificeret flertal.
3 . Licensernes gyldighedsperiode og de øvrige gen
nemførelsesbestemmelser for denne artikel vedtages
efter fremgangsmåden i artikel 24.

Artikel 15 •

1.
For at muliggøre eksport af de i artikel 1 , stk. 1 ,
anførte produkter på grundlag af de noteringer eller
priser, der gælder på verdensmarkedet for disse pro
dukter, kan forskellen mellem disse noteringer eller
priser og priserne inden for Fællesskabet om nødven
digt udlignes ved en eksportrestitution .
2.
Restitutionen er den samme for hele Fællesska
bet. Den kan differentieres alt efter anvendelsen eller
bestemmelsesstedet.

Den fastsatte restitution ydes på begæring af den
pågældende.
3.
Ved fastsættelse af restitutionen tages der
særligt hensyn til nødvendigheden af at skabe
ligevægt mellem anvendelsen af Fællesskabets basis
produkter med henblik på eksport til tredjelande af
forarbejdede produkter og anvendelsen af sådanne

produkter fra disse lande, som tillades indført under
proceduren for aktiv forædling.
4.
Rådet fastsætter på forslag af Kommissionen
med kvalificeret flertal de almindelige regler for
ydelse og forudfastsættelse af eksportrestitutionerne
samt kriterierne for fastsættelse af restitutionsbeløbet.

5.
Restitutionerne fastsættes med regelmæssige
tidsintervaller efter fremgangsmåden i artikel 24.
Kommissionen kan, såfremt det er nødvendigt, inden
for tidsintervallerne på begæring af en medlemsstat
eller på eget initiativ ændre restitutionsbeløbene.

stk. 1 , nævnte produkter kan der kræves fremlagt en
importlicens, der af medlemsstaterne udstedes til en
hver, der anmoder herom, uanset hvor han er etable

6.

ret inden for Fællesskabet.

artikel 24.

Gennemførelsesbestemmelserne til denne artikel

vedtages i overensstemmelse med fremgangsmåden i
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Artikel 16

I det omfang, det er nødvendigt for at den fælles
markedsordning for svinekød kan fungere bedst
muligt, kan Rådet på forslag af Kommissionen med
kvalificeret flertal, for så vidt angår de i artikel 1 , stk.
1 , nævnte produkter, der er bestemt til fremstilling af
de i nævnte stykke anførte produkter, helt eller delvis
udelukke anvendelsen af proceduren for aktiv foræd
ling.

bringes i anvendelse. Har Kommissionen fået forelagt
en begæring fra en medlemsstat, træffer den afgørelse
herom inden 24 timer efter begæringens modtagelse.

3 . Enhver medlemsstat kan inden en frist af højst 3
arbejdsdage efter meddelelsesdagen indbringe den af
Kommissionen trufne foranstaltning for Rådet. Rådet
træder omgående sammen. Det kan med kvalificeret
flertal ændre eller ophæve den pågældende foran
staltning.

Artikel 17

1 . Ved tariferingen af de i denne forordning
omhandlede produkter gælder de almindelige regler
for fortolkningen af den fælles toldtarif og de særlige
regler for dens anvendelse; den tarifnomenklatur, der
følger af denne forordnings anvendelse, optages i den
fælles toldtarif.
2.

Medmindre andet bestemmes i denne forord

ning eller Rådet på forslag af Kommissionen med
kvalificeret flertal træffer afvigende bestemmelse, er

Nr. L 282/7

AFSNIT III

Almindelige bestemmelser
Artikel 19

De i artikel 1 , stk. 1 , nævnte varer, ved hvis fremstil
ling eller forarbejdning der er anvendt produkter,
som ikke omfattes af traktatens artikel 9, stk. 2, og
artikel 10, stk. 1 , hører ikke til de varer, der frit kan
omsættes inden for Fællesskabet.

det forbudt :

— at opkræve nogen form for told eller afgifter med
tilsvarende virkning,
— at anvende kvantitative restriktioner eller foran

staltninger med tilsvarende virkning.
Som foranstaltning med tilsvarende virkning som en
kvantitativ restriktion anses bl.a. begrænsning af
udstedelse af import- og eksportlicenser til en bestemt
gruppe berettigede.

Artikel 18

Artikel 20

For at tage hensyn til de begrænsninger i den fri
vareomsætning, som ville kunne blive resultatet af
anvendelsen af forholdsregler beregnet på at
bekæmpe udbredelsen af sygdomme hos dyr, kan der
efter den i artikel 24 fastsatte fremgangsmåde træffes
undtagelsesforanstaltninger til støtte for det marked,
som berøres af sådanne begrænsninger. Disse foran
staltninger må kun træffes i det omfang og for det
tidsrum, der er strengt nødvendigt for understøttelsen
af dette marked.

1 . Bliver Fællesskabets marked for så vidt angår et
eller flere af de i artikel 1 , stk. 1 , nævnte produkter

på grund af import eller eksport udsat for eller truet
af alvorlige forstyrrelser, som kan bringe virkeliggø
relsen af de i traktatens artikel 39 omhandlede mål i

fare, kan der i samhandelen med tredjelande anven
des egnede foranstaltninger, indtil forstyrrelsen eller
faren derfor er ophørt.

Rådet vedtager på forslag af Kommissionen med kva
lificeret flertal gennemførelsesbesterpmelserne til dette
stykke og fastlægger, i hvilke tilfælde og inden for
hvilke grænser medlemsstaterne kan træffe forebyg
gende foranstaltninger.
2.

Artikel 21

Medmindre andet bestemmes i denne forordning, fin
der traktatens artikler 92-94 anvendelse på produk
tion af og handel med de i artikel 1 , stk. 1 , nævnte
produkter.

Artikel 22

Medlemsstaterne og Kommissionen meddeler gensi
digt hinanden de oplysninger, der er nødvendige til
gennemførelsen af denne forordning.

Indtræder den i stk. 1 omhandlede situation,

beslutter Kommissionen på begæring af en medlems
stat eller på eget initiativ de nødvendige foranstalt
ninger, som meddeles medlemsstaterne og straks

De nærmere bestemmelser om meddelelse og udbre
delse af disse oplysninger vedtages efter fremgangs
måden i artikel 24.
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Artikel 23

Artikel 25

1 . Der nedsættes en forvaltningskomité for svine
kød — i det følgende benævnt » komiteen« — der
sammensættes af repræsentanter for medlemsstaterne
og en repræsentant for Kommissionen, som er for

Komiteen kan undersøge ethvert andet spørgsmål,
som formanden på eget initiativ eller på begæring af
en medlemsstats repræsentant forelægger den.

mand.

2.

Artikel 26

I denne komité tildeles der medlemsstaternes

stemmer vægt i henhold til traktatens artikel 148,
stk. 2. Formanden deltager ikke i afstemningen.

Ved gennemførelsen af denne forordning skal der på
passende måde tages hensyn både til de i artikel 39
og 110 i traktaten fastsatte mål.
Artikel 27

Artikel 24

Dersom Italien gør brug af den bemyndigelse, der
omhandles i artikel 23 i Rådets forordning (EØF)

1 . Når der henvises til den fremgangsmåde, der er
fastsat i denne artikel, indbringer formanden sagen
for komiteen enten på eget initiativ eller på begæring
af en medlemsstats repræsentant.

nr . 2727/75 af 29 . oktober 1975 om den fælles mar

2. Kommissionens repræsentant forelægger et
udkast til de foranstaltninger, der skal træffes. Komi
teen afgiver en udtalelse om disse foranstaltninger in
den for en frist, som formanden kan fastsætte under
hensyn til, hvor meget de forelagte spørgsmål haster.
Udtalelsen vedtages med et flertal af 41 stemmer.

3.

Kommissionen vedtager foranstaltninger, som

straks finder anvendelse. Såfremt disse foranstaltnin

ger imidlertid ikke er i overensstemmelse med Komi
teens udtalelse,, meddeles de straks Rådet af Kom
missionen; i dette tilfælde kan Kommissionen udsætte

kedsordning for korn (*), træffer Rådet på forslag af
Kommissionen med kvalificeret flertal de nødvendige
foranstaltninger for at forhindre konkurrencefordrej
ninger.
Artikel 28

1.
Rådets forordning nr. 121/67/EØF af 13 . juni
1967 om den fælles markedsordning for svinekød (2),
senest ændret ved forordning (EØF) nr. 1861 /74 (3),
ophæves.

2. Henvisninger til den i henhold til stk. 1 ophæ
vede forordning skal betragtes som henvisninger til
denne forordning.
Henvisninger og referencer til artikler i den nævnte
forordning fremgår af jævnføringsoversigten i bilaget.

anvendelsen af de foranstaltninger, den har vedtaget,
i et tidsrum af højst en måned fra denne meddelelse.

Artikel 29

Rådet kan med kvalificeret flertal træffe anden afgø

Denne forordning træder i kraft den 1 . november

relse inden en måned.

1975 .

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

Udfærdiget i Luxembourg, den 29. oktober 1975.
På Rådets vegne
G. MARCORA

Formand

(!) EFT nr. L 281 af 1 . 11 . 1975, s. 1.
(2) EFT nr. 117 af 19. 6. 1967, s. 2283/67.
(3 ) EFT nr. L 197 af 19 . 7. 1974, s. 3 .
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Sammenligningstabel
Forordning nr. 121 /67/EØF

Denne forordning

artikel 27

artikel 26

artikel 29

artikel 27
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RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 2760/75
af 29. oktober 1975

om fastsættelse af Fællesskabets handelsklasseskema for svinekroppe

RÅDET FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
europæiske økonomiske Fællesskab, særlig artikel 43,

basispris bør ved fastsættelse af prisnoteringerne på
slagtede svin Fællesskabets handelsklasseskema
lægges til grund, især med henblik på bestemmelsen
af det i artikel 4 i forordning (EØF) nr. 2759/75
nævnte gennemsnit af priserne på slagtede svin —

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr.
2759/75 af 29 . oktober 1975 om den fælles markeds

ordning for svinekød ( 1 ), særlig artikel 2 og 4, stk. 5,

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

under henvisning til forslag fra Kommissionen,
Artikel 1

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamen- '
tet (2), og

1.
»

ud fra følgende betragtninger :
Hvert år inden 1 . august skal der fastsættes en basis
pris for slagtede svin af en standardkvalitet, der er
fastlagt i overensstemmelse med Fællesskabets han
delsklasseskema for svinekroppe ;
det er således nødvendigt at fastsætte regler, der sik
rer en ensartet klassificering af svinekroppe;

klassificeringen skal finde sted på grundlag af den
slagtede krops vægt, spæktykkelsen og en subjektiv
bedømmelse af udviklingen i de kødholdige dele
(skinke, kam, bov, bryst) eller på grundlag af en ob
jektiv metode, der fastsætter procentsatsen for indhol
det af magert kød ;

for

svine

2. Uanset stk. 1 kan medlemsstater, som anmoder
derom under hensyn til særlige forhold vedrørende
deres svineproduktion, efter fremgangsmåden i artikel
24 i forordning (EØF) nr. 2759/75 bemyndiges til :

a) ikke at tage hensyn til vægtklasser, der ligger un
der 60 kg;
b ) at erstatte :

— de vægtklasser, som for slagtede svin på 90 kg
og derover er henført til handelsklasserne I, II
og III, med en enkelt vægtklasse, der omfatter
slagtede svin, når disse svins spæktykkelse
ikke overstiger:
i handelsklasse I : 35 mm,

ende fem handelsklasser opstilles : E (ekstra), I (meget
kødfyldig), II (kødfyldig), III (mindre kødfyldig), IV
(kroppe af tunge eller fede svin);

for at muliggøre en prisnotering på slagtede svin på
fælles grundlag og gøre prisnoteringerne sammenlig
nelige med den for standardkvaliteten gældende

handelsklasseskema

kroppe fremgår af bilag I, og grundlaget for klassifi
cering af svinekroppe af bilag II.

ved anvendelse af ovennævnte metoder kan nedenstå

på grund af vægtspredningen for slagtede svin i med
lemsstaterne bør medlemsstaterne have mulighed for
at undlade at tage hensyn til vægtklasser på under 60
kg samt at begrænse antallet af vægtklasse inden for
handelsklasserne E, I, II og III ved at henføre svine
kroppe på 80 kg og derover fra klasse E og på 90 kg
og derover fra klasse I, II og III til én gruppe ;

Fællesskabets

i handelsklasse II : 40 mm,
i handelsklasse III : 45 mm;

— de vægtklasser, som for slagtede svin på 80 kg
og derover er henført til handelsklasse E
(ekstra), med en enkelt vægtklasse, der omfat

ter slagtede svin, når disse svins spæktykkelse
ikke overstiger 25 mm.
3.

Medlemsstaterne anvender en af de to metoder

til klassificering af svinekroppe, der er beskrevet i
bilag II, litra B.
Artikel 2

H Se side 1 i denne Tidende.
(2) EFT nr. C 128 af 9 . 6. 1975 , s. 39.

Bortset fra en undtagelse, som Rådet på forslag af
Kommissionen med kvalificeret flertal vedtager på

De Europæiske Fællesskabers Tidende

1 . 11.75

grund af midlertidig mangel på repræsentative note
ringer for slagtede svin i en medlemsstat, er 1 .
november 1971 fastsat som seneste tidspunkt for gen
nemførelse af noteringerne for slagtede svin i over
ensstemmelse med Fællesskabets handelsklasseskema .

Nr.L 282/ 11

Artikel 4

1.

Rådets forordning (EØF) nr. 2108/70 af 20.

oktober 1970 om fastsættelse af Fællesskabets han

delsklasseskema for svinekroppe (1), senest ændret
ved forordning (EØF) nr. 2507/74 (2), ophæves.
2. Henvisninger til den i henhold til stk. 1 ophæ
vede forordning skal betragtes som henvisninger til
denne forordning.

Artikel 3

Gennemførelsesbestemmelserne til denne forordning,
især de foranstaltninger, der sikrer en ensartet anven
delse, udstedes efter fremgangsmåden i artikel 24 i
forordning (EØF) nr. 2759/75 .

Artikel 5

Denne forordning træder i kraft den 1 . november
1975 .

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver med
lemsstat.

Udfærdiget i Luxembourg, den 29. oktober 1975 .

/

På Rådets vegne
G. MARCORA

Formand

(!) EFT nr. L 234 af 23 . 10. 1970, s. 1 .

(2 ) EFT nr. L 271 af 5. 10. 1974, s. 1 .
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BILAG 1

Fællesskabets handelsklasseskema for svinekroppe

Indhold af

Handelsklasse

E

Underklasse

EAA

ekstra

35
50
60
70
80
90

indtil
indtil
indtil
indtil
indtil
indtil

mindre
mindre
mindre
mindre
mindre
mindre

end 50
end 60
end 70
end 80
end 90
end 100

100 indtil mindre end 120
120 indtil mindre end 140
140 indtil mindre end 160

160 og derover
I

IA

meget kød
fyldig

35
50
60
70
80
90
100
120
140

indtil
indtil
indtil
indtil
indtil
indtil
indtil
indtil
indtil

mindre
mindre
mindre
mindre
mindre
mindre
mindre
mindre
mindre

II A

kødfyldig

35
50
60
70
80
90
100
120
140

indtil
indtil
indtil
indtil
indtil
indtil
indtil
indtil
indtil

mindre
mindre
mindre
mindre
mindre
mindre
mindre
mindre
mindre

til
til
til
til
til
til
til
til
til
til

og
og
og
og
og
og
og
og
og
og

med
med
med
med
med
med
med
med
med
med

12
15
15
20
25
30
35
45
50
55

med ekstra god ud
vikling i alle kød
holdige dele

55 og derover

med
med
med
med
med
med
med
med
med
med

50
60
70
80
90
100
120
140
160

til
til
til
til
til
til
til
til
til
til

og
og
og
og
og
og
og
og
og
og

15
18
20
25
30
35
40
50
55
60

med meget god ud
vikling i alle kød
holdige dele

50 og derover

end
end
end
end
end
end
end
end
end

50
60
70
80
90
100
120
140
160

til
til
til
til
til
til
til
til
til
til

og med 19
og med 22
og med 25
og med 30
og med 35
og med 40
og med 45
og med 55
og med 65
og med 70

med god udvikling
i alle kødholdige dele

45 og derover

160 og derover
IB

magert kød
(%)

end
end
end
end
end
end
end
end
end

160 og derover
II

Beskrivelse

Spæktykkelse millimeter

Kropsvægt kilogram

vægt og spæktykkelse som I . . .

eller

men med afvigelse i
en af de kødholdige
dele

III

mindre kød

fyldig

III A

35
50
60
70
80
90

indtil
indtil
indtil
indtil
indtil
indtil

mindre
mindre
mindre
mindre
mindre
mindre

end 50
end 60
end 70
end 80
end 90
end 100

100 indtil mindre end 120
120 indtil mindre end 140
140 indtil mindre end 160

160 og derover

til
til
til
til
til
til
til
til
til
ti}

og med
og med
og med
og med
og med
og med
og med
og med
og med
og med

24
27
30
35
40
45
50
60
70
75

med mindre god ud
vikling i alle kød
holdige dele

eller

40 og derover
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Indhold af

Underklasse

Handelsklasse

II B

Kropsvægt kilogram

Beskrivelse

Spæktykkelse millimeter

vægt op spæktykkelse som II . . .

magert kød
(%)

men med afvigelse i
en af de kødholdige
dele eller

IC

vægt og spæktykkelse som I . . .

men med afvigelse i
to af de kødholdige
dele

alle svinekroppe, der ikke kan klassificeres i de ovenfor beskrevne klasser

IV

s

V

1

kroppe af meget kødfulde søer

2

kroppe af andre søer
kroppe af orner

I

I
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BILAG U

Grundlag for klassificering af svinekroppe

A. Definitioner

1 . »Svinekroppe«

Hele eller midtflækkede kroppe af slagtede svin uden tunge, børster, klove og køns
organer, efter afblødning og udtagelse af indvolde.
2 . » Søer«

Slagtede søer af alle vægtklasser, der har faret mindst én gang.
3 . » Orner«

Slagtede orner af alle vægtklasser, der har været anvendt til avl.
4. » Vægt«

/

Vægt af den afkølede svinekrop.
5. »Indhold af magert kød«

Forholdet mellem vægten af musklerne, der er udtaget ved fuldstændig dissektion af
svinekroppen, og vægten af denne svinekrop.
B. Klassificeringen af svinekroppe består af:
1 . enten en kombination af:

— en bedømmelse af fedtindholdet ved måling af rygspæktykkelsen i overensstemmelse
med punkt C, nr. 1 , under hensyn til svinekroppens vægt;
— og en subjektiv bedømmelse af udviklingen i de kødholdige dele, nemlig skinker, kam,
forende og bryst;

2. eller en bedømmelse af indholdet af magert kød ved en måling af spæktykkelsen i overens
stemmelse med punkt C, nr. 2, og/eller andre objektive målinger.
C. Spæktykkelsen måles:
1 . enten på den flækkede krop, inklusive sværen, på højde med lændemusklen og på højde
med det sidste ribben, idet den største af de to målte spæktykkelser er afgørende ;
2. eller på siden af kroppen, på højde med det sidste ribben ved anvendelse af en metode,
der gør det muligt at bestemme rygspæktykkelsen i nøje overensstemmelse med den
spæktykkelse, der måles ved hjælp af den under 1 omhandlede metode.
i
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RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 2761/75
af 29. oktober 1975

om fastsættelse for perioden fra den 1. august 1975 til den 31. oktober 1976 af basispri
sen og standardkvaliteten for slagtede svin

RÅDET FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
europæiske økonomiske Fællesskab, særlig artikel 43 ,

produktionsomkostningerne er steget betydeligt på
markedet for svinekød; det er derfor hensigtsmæssigt
at anvende basisprisen fra en tidligere dato end den i
artikel 4, stk. 1 , i forordning (EØF) nr. 2759/75 fast
satte —

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr.
2759/75 af 29 . oktober 1975 om den fælles markeds

ordning for svinekød (*), særlig artikel 4, stk. 4,

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

I

Artikel 1

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamen
tet (2), og

ud fra følgende betragtninger:
Ved fastsættelse af basisprisen for slagtede svin bør
der tages hensyn såvel til den fælles landbrugspolitiks
mål som til det bidrag, som Fællesskabet tilstræber at
yde til verdensmarkedets harmoniske udvikling; den
fælles landbrugspolitik tilstræber særligt at garantere
landbefolkningen en rimelig levestandard, at sikre
forsyningerne og at garantere rimelige priser på leve
rancerne til forbrugerne;

Basisprisen for slagtede svin af standardkvalitet
fastsættes til 106 regningsenheder pr. 100 kilogram.
Som undtagelse fra artikel 4, stk. 1, i forordning
(EØF) nr. 2759/75, gælder denne pris fra den
1 . august 1975 til den 31 . oktober 1976.

Artikel 2

Standardkvaliteten er den kvalitet af svinekroppe af
klasse II i Fællesskabets handelsklasseskema for svi

nekroppe som fastsat ved forordning (EØF) nr.
2760/75, bortset fra dem, hvis vægt er mindre end 70
kilogram, og dem, hvis vægt er 160 kilogram eller
derover.

basisprisen bør farstsættes i henhold til de kriterier,
der er fastsat i artikel 4, stk. 1 , i forordning (EØF) nr.

Artikel 3

2759/75 for en standardkvalitet defineret i Rådets for

ordning (EØF) nr. 2760/75 af 29. oktober 1975 om
fastsættelse af Fællesskabets handelsklasseskema for

svinekroppe (3);
som standardkvalitet bør tages den klasse og de
vægtkategorier, som er mest repræsentative for fæl
lesskabsproduktionen ;

1 . Rådets forordning (EØF) nr. 676/75 af 4. marts
1975 om fastsættelse for perioden fra den 1 . august
1975 til den 31 . oktober 1976 af basisprisen og stan
dardkvaliteten for slagtede svin (4) ophæves.
2. Henvisninger til den i henhold til stk. 1 ophæ
vede forordning skal betragtes som henvisninger til
denne forordning.

anvendelse af disse kriterier fører til fastsættelse af
Artikel 4

basisprisen på et højere niveau end for den foregå
ende periode ;

Denne forordning træder i kraft den 1 . november
1975 .

(J) Se side 1 i denne Tidende.
(2) EFT nr. C 32 af 11 . 2. 1975, s. 26.
(8) Se side 10 i denne Tidende.

(4) EFT nr. L 72 af 20. 3. 1975, s. 40.
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Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver med
lemsstat.

Udfærdiget i Luxembourg, den 29. oktober 1975 .
På Rådets vegne
G. MARCORA

Formand
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RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 2762/75
af 29. oktober 1975

om oprettelse af fortegnelsen over de repræsentative markeder for svinekødsektoren in
den for Fællesskabet

RÅDET FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
europæiske økonomiske Fællesskab,

prisnoteringscentre for de forskellige områder, i Bel
gien, Italien, Luxembourg og Irland konstateres pri
serne direkte på de vigtigste salgssteder, medens
købspriserne i Danmark og Nederlandene fastsættes
af købsorganisationerne —

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr.
2759/75 af 29 . oktober 1975 om den fælles markeds

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

ordning for svinekød (1), særlig artikel 4, stk. 5,
Artikel 1

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og
ud fra følgende betragtninger:

I henhold til artikel 4, stk. 2, i forordning (EØF) nr.

Repræsentative markeder i den i forordning (EØF)
nr. 2759/75, artikel 4, stk. 2, anførte betydning er de i

bilaget anførte ni markeder.

2759/75 kan der træffes bestemmelse om interven

tionsforanstaltninger, når fællesskabsprisen på slag
tede svin på Fællesskabets repræsentative markeder
når et niveau, som er under 103 % af basisprisen, og
der må regnes med, at prisen fortsat holder sig på
dette niveau ;

Artikel 2

1 . Rådets forordning nr. 213/67/EØF af 27. juni
1967 om oprettelse af fortegnelsen over de repræsen
tative

for at muliggøre anvendelsen af denne bestemmelse
er det nødvendigt at oprette en fortegnelse over de
repræsentative markeder; der skal med henblik på
fastsættelsen af priser på slagtede svin fastlægges
såvel markederne eller prisnoteringscentrene som de
steder, hvor der findes købsorganisationer, der
fastsætter købsprisen, og som tilsammen for hver
medlemsstat udgør et repræsentativt marked;

markeder for svinekødsektoren inden for

Fællesskabet (2), senest ændret ved forordning (EØF)
nr. 1785/75 (8), ophæves.
2. Henvisninger til den i henhold til stk. 1 ophæ-i
vede forordning skal betragtes som henvisninger til
denne forordning.
Artikel 3

i forbundsrepublikken Tyskland, i Frankrig og i Det
forenede Kongerige konstateres de prise*, som betales
af de offentlige og private slagterier, af et eller flere

Denne forordning træder i kraft den 1 . november
1975 .

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

Udfærdiget i Luxembourg, den 29. oktober 1975 .
På Rådets vegne
G. MARCORA

Formand

(l) Se side 1 i denne Tidende.

(2) EFT nr. 135 af 30. 6. 1967, s. 2887/67.
(s) EFT nr. L 182 af 12. 7. 1975, s. 8.
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BILAG

Fortegnelse over de repræsentative markeder for svinekødsektoren inden for Fællesskabet

1 . Alle følgende markeder:

Genk, Lokeren, Charleroi, Brugge, Herve og
Anderlecht

2. Følgende noteringscenter:
3 . Alle følgende noteringscentre:

København

Rennes, Angers,

Caen, Lille,

Paris,

Lyon,

Toulouse, Metz

4. Alle følgende noteringscentre:

Kiel, Hamburg, Bremen, Hannover, Oldenburg,
Münster, Bielefeld, Krefeld, Düsseldorf, Mainz,
Frankfurt am Main, Stuttgart, Nürnberg,
München

5. Alle følgende markeder:

Cavan, Rooskey, Limerick, Roscrea, Cork

6. Alle følgende markeder:

Milano, Cremona, Mantova, Modena, Parma,
Reggio Emilia, Macerata/Perugia

7. Alle følgende markeder:

Luxembourg, Esch

8. Alle følgende noteringscentre:

Arnhem, Boxtel, Oss, Cuyck/Maas

9. Bletchley noteringscenter for alle føl
gende områder:

Scotland, Northern Ireland, Wales and Western

England, Northern England, Eastern England.
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i RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 2763/75
af 29. oktober 1975

om fastsættelse af almindelige regler om ydelse af støtte til privat oplagring inden for
svinekødsektoren

RÅDET FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
europæiske økonomiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr.
2759/75 af 29 . oktober 1975 om den fælles markeds

ordning for svinekød (x), særlig artikel 7, stk. 1,
under henvisning til forslag fra Kommissionen, og
ud fra følgende betragtninger:

så vidt denne virksomhed drives for egen regning og
risiko af fysiske eller juridiske personer, der har etab
leret sig inden for Fællesskabet, med undtagelse af de
i den nævnte artikel omhandlede interventionsorga
ner .

2. Støtte til privat oplagring kan kun ydes med
hensyn til produkter fremstillet af svin med oprin
delse i Fællesskabet.

3 . Støtte til privat oplagring ydes i overensstem
melse med de med interventionsorganerne afsluttede
kontrakter, i hvilke kontrahenternes gensidige for
pligtelser fastlægges efter ensartede betingelser for
hvert produkt.

Forordning (EØF) nr. 2759/75 hjemler en interven
tionsmulighed inden for syinekødsektoren i form af
ydelse af støtte til privat oplagring;
denne støtteordnings funktion kan lettes ved, at der
skabes hjemmel til afslutning af kontrakter med inter
ventionsorganerne;

til sikring af de gennem ydelse af støtte tilstræbte
mål, således som de er fastlagt i forordning (EØF) nr.
2759/75, skal støttebeløbet fastsættes under hensynta
gen til de af lagrenes opretholdelse følgende omkost

ninger; til dette formål skal der fastlægges to frem-'7
gangsmåder til bestemmelse af dette beløb ; i begge
tilfælde skal støtte ydes uden forskelsbehandling af
de inden for Fællesskabet etablerede ansøgere;
der skal fastlægges egnede foranstaltninger for det
tilfælde, at markedssituationen for så vidt angår de
pågældende produkter kræver en ændring af betin
gelserne i de kontrakter, der skal afsluttes, eller af
varigheden af den i allerede afsluttede kontrakter
fastsatte oplagringstid —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 2

Begæring om støtte til privat oplagring må kun indgi
ves i det land, i hvilket produktet skal oplagres, med
mindre der foreligger en særlig tilladelse.

Artikel 3

Såfremt markedssituationen kræver det, kan der un
der betingelser, som senere fastsættes, besluttes
afkortning eller forlængelse af den kontraktligt aftalte
oplagringstid.
Artikel 4

1.

a) enten inden for rammerne af en i De Europæiske
Fællesskabers Tidende bekendtgjort udbydelse i
licitation,

b) eller på forhånd som et fast beløb.
2.

Artikel 1

1 . Ved privat oplagring i den i forordning (EØF)
nr. 2759/75, artikel 3 , anførte betydning forstås op
lagring af produkter inden for svinekødsektoren, for

(1) Se side 1 i denne Tidende.

Støttebeløbet fastsættes :

I begge tilfælde :

a) garanteres der ansøgerne ligebehandling for så
vidt angår adgangen til at afgive tilbud uden hen
syn til deres etableringssted inden for Fællesska
bet;

b) gives der kun ansøgere adgang til at afgive licita
tionsbud og til kontraktafslutning, såfremt de har
garanteret overholdelsen af disres forpligtelser ved

De Europæiske Fællesskabers Tidende
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at stille sikkerhed, som fortabes helt eller delvis,
når kontraktforpligtelserne ikke eller kun delvis
overholdes ;

c) fastlægges fristen for produkternes indbringelse på
lageret og for oplagringens varighed ;
d) må støttebeløbet principielt ikke være større end
de omkostninger, der ville opstå i forbindelse med
en ved en offentlig intervention foretaget oplag
ring.

1 . 11.75

b ) imødekommes begæringerne om ydelse af støtte
på betingelser, der senere skal fastsættes, særlig
hvad angår fristen mellem indgivelse af begæring
og kontraktens afslutning;
c) kan afslutningen ' af oplagringskontrakterne
udsættes eller betingelserne i de kontrakter, som
skal afsluttes, revideres, når den kortfristede un
dersøgelse af markedssituationen, af de i kontrak
terne anførte mængder og af de foreliggende kon
traktbegæringer gør en af de nævnte foranstalt
ninger påkrævet.

Artikel 5

Artikel 7

1 . Licitationsbyderne udvælges således, at det til
enhver tid for Fællesskabet gunstigste tilbud går
forud.
2.
Der kan altid ses bort fra en stedfunden licita
tion.

Artikel 6

Fastsættes støttebeløbet på forhånd til et fast beløb,
a) fastsættes det for hvert produkts vedkommende til
ét beløb under hensyntagen til de ved oplagringen
opståede omkostninger, den normale kvalitetsfor
ringelse og så vidt muligt den påregnelige prisstig
ning for det pågældende produkt;

1.
Rådets forordning (EØF) nr. 739/68 af 18 . juni
1968 om fastsættelse af almindelige regler om ydelse
af støtte til privat oplagring inden for svinekødsekto
ren (*) ophæves.

2. Henvisninger til den i henhold til stk. 1 ophæ
vede forordning skal betragtes som henvisninger til
denne forordning.

Artikel 8

Denne forordning træder i kraft den 1 . november
1975 .

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

Udfærdiget i Luxembourg, den 29. oktober 1975 .
På Rådets vegne
G. MARCORA

Formand

(!) EFT nr. L 136 af 20. 6. 1968, s. 1.
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RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 2764/75
af 29. oktober 1975

om fastsættelse af regler for beregning af et element af importafgiften for slagtede svin

RÅDET FOR DE EUROPÆISKE

ved beregning af prisen på hver enkelt heri indeholdt
kornsort bør følgende forhold tages i betragtning:

FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
europæiske økonomiske Fællesskab,

— det aritmetiske gennemsnit af de tærskelpriser, der
gælder i det tidsrum, der er nævnt i forordning
(EØF) nr. 2759/75 , artikel 9, stk. 1 , litra a), andet
afsnit, inklusive deres månedlige tillæg, og

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr.
2759/75 af 29 . oktober 1975 om den fælles markeds

ordning for svinekød (*), særlig artikel 9, stk. 2,

— det aritmetiske gennemsnit af de konstaterede cif

priser i det i forordning (EØF) nr. 2759/75, artikel

9, stk. 1 , litra a), tredje afsnit, nævnte tidsrum —
under henvisning til forslag fra Kommissionen^ og
ud fra følgende betragtninger :
Importafgiften på slagtede svin består især af et ele
ment, som er lig med forskellen mellem prisen inden
for Fællesskabet og prisen på verdensmarkedet for
den foderkornmængde, som inden for Fællesskabet er
nødvendig til produktion af et kilogram svinekød ;
i betragtning af vilkårene for produktion af svinekød
inden for Fællesskabet bør denne mængde bestemmes
under anvendelse af en forædlingskoefficient på
1:4,2 ; denne koefficient udtrykker forholdet mellem
et kilogram svinekød og vægten af den til produktio
nen heraf nødvendige foderkornmængde ;
som repræsentativ for denne mængde må inden for
Fællesskabet en kornblanding af følgende sam
mensætning lægges til grund :
byg

40% ,

majs

20 % ,

havre

10% ,

rug

20 % ,

sorghum

10% ;

på grund af foderkornmængdens sammensætning
synes det påkrævet, at prisen inden for Fællesskabet
og prisen på verdensmarkedet er lig med det i over
ensstemmelse med den anførte sammensætning vejede
gennemsnit af priserne på hver af de pågældende
kornsorter inden for Fællesskabet og på verdensmar
kedet;

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

Den i forordning (EØF) nr. 2759/75 , artikel 9, stk. 1 ,
litra a), nævnte foderkornmængde udgør 4,2 kg og
sammensættes som følger :
byg

40%

majs

20%

havre

10%

rug

20 %

sorghum

10%

Artikel 2

1 . Inden for Fællesskabet er prisen på den i artikel 1
nævnte foderkornmængde lig med det i overens
stemmelse med de i artikel 1 anførte procentsatser
vejede gennemsnit af priserne inden for Fællesskabet
pr. kilogram af alle deri indeholdte kornsorter, idet
dette gennemsnit multipliceres med 4,2.
2. Inden for Fællesskabet er prisen på hver korn
sort lig med det aritmetiske gennemsnit af tærskelpri
serne, forhøjet med deres månedlige tillæg, hvilke pri
ser falder for denne kornsort for et tidsrum af 12

(1 ) Se side 1 i denne Tidende.

måneder, som begynder 1 . august.
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Artikel 3

Artikel 4

1 . På verdensmarkedet er prisen på den i artikel 1
nævnte foderkornmængde lig med det i overensstem
melse med de i artikel 1 anførte procentsatser vejede
gennemsnit af priserne på verdensmarkedet pr. kilo

1 . Rådets forordning nr. 133/67/EØF af 13 . juni
1967 om fastsættelse af regler for beregning af et ele
ment af importafgiften for slagtede svin (1) ophæves.

gram af alle deri indeholdte kornsorter, idet dette
gennemsnit multipliceres med 4,2.

2. Henvisninger til den i henhold til stk. 1 ophæ
vede forordning skal betragtes som henvisninger til
denne forordning.

2. På verdensmarkedet er prisen på hver kornsort
lig med det aritmetiske gennemsnit af de konstaterede
cif-priser for det i forordning (EØF) nr. 2759/75, arti
kel 9, stk. 1 , litra a), tredje afsnit, omhandlede tids

Denne forordning træder i kraft den 1 . november

rum af 6 måneder.

1975 .

Artikel 5

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

Udfærdiget i Luxembourg, den 29. oktober 1975 .
\

På Rådets vegne
G. MARCORA

Formand

(M EFT nr. 120 af 21 . 6. 1967, s. 2366/67.
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RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 2765/75
af 29. oktober 1975

om de almindelige regler i tilfælde af en væsentlig prisstigning inden for svinekød
sektoren

RÅDET FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

suspension af importafgifterne tillades. Hvilke pro
dukter, denne suspension skal omfatte, må afhænge
af en undersøgelse af markedssituationen —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
europæiske økonomiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr.

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

2759/75 af 29 . oktober 1975 om den fælles markeds

ordning for svinekød (*), særlig artikel 11 , andet
afsnit,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:
Konstateres der på Fællesskabets marked en væsent
lig prisstigning og må der regnes med, at denne situa
tion kan vedvare, og at markedsforstyrrelser dermed
indtræder eller truer med at indtræde, kan de nød
vendige foranstaltninger træffes i henhold til forord
ning (EØF) nr. 2759/75, artikel 11 ;
en sådan væsentlig prisstigning kan bestemmes på
grundlag af niveauet af basispriserne for slagtede svin
og udviklingen af de markedspriser, som konstateres
på Fællesskabets for svinekødsektoren repræsentative
markeder, som er anført i bilaget til Rådets forord
ning (EØF) nr. 2762/75 af 29 . oktober 1975 om opret
telse af fortegnelsen over de repræsentative markeder
for svinekødsektoren inden for Fællesskabet (2), når
disse priser vedrører et tilstrækkeligt repræsentativt
tidsrum;
for at bedømme prisstigningens mulige varighed bør
særlig den konjunkturbestemte udvikling på marke
det for ungsøer, de undersøgelser og skøn, der er
foretaget i henhold til Rådets direktiv af 27. marts
1968 om undersøgelser medlemsstaterne skal foretage
vedrørende svineproduktionen (3), og den antagelige
udvikling af markedspriserne for slagtede svin tages i
betragtning;
for at undgå markedsforstyrrelser eller fare herfor
som følge af vedvarende prisstigninger må udbudet
øges. Med henblik herpå bør fulstændig eller delvis

Artikel 1

1 . Der foreligger en væsentlig prisstigning i den i
artikel 11 , i forordning (EØF) nr. 2759/75 anførte be
tydning, når som en følge af en almindelig prisstig
ning i alle Fællesskabets områder gennemsnittet af
priserne for slagtede svin på de af Fællesskabets
repræsentative markeder, som er nævnt i bilaget til
forordning (EØF) nr. 2762/75, konstateres at ligge
over gennemsnittet af priserne i det forudgående tids
rum af tre produktionsår, der løber fra den 1 . novem
ber til den 31 . oktober, eventuelt tilpasset i forhold til
de pågældende prisers konjunkturelle udvikling, og
idet dette gennemsnit forhøjes med forskellen mellem
det nævnte gennemsnit og de gældende basisprisers
gennemsnit i det pågældende tidsrum under hensyn
til enhver ændring i basisprisen i forhold til den, der
er en følge af gennemsnittet i det nævnte tidsrum.

2. Den væsentlige prisstigning kan vedvare, når
der består uligevægt mellem udbud af og efterspørg
sel efter svinekød, og denne uligevægt er af vedva
rende karakter, særlig under hensyntagen til :
a) den konjunkturbestemte udvikling med hensyn til
antallet af løbninger og prisudviklingen for små
grise,

b) de undersøgelser og skøn, der er foretaget i med
før af Rådets direktiv af 27. marts 1968 om de

undersøgelser, medlemsstaterne
vedrørende svineproduktionen,

skal

foretage

c) den forventede udvikling af markedspriserne for
slagtede svin.

Artikel 2

(*) Se side 1 i denne Tidende.
(2) Se side 17 i denne Tidende.
(3) EFT nr. L 76 af 28 . 3 . 1968, s. 13 .

1 . Er de i artikel 11, stk. 1 , i forordning (EØF) nr.
2759/75 fastsatte betingelser opfyldt i overensstem
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melse med de i denne forordnings artikel 1 fastlagte
kriterier, kan den fuldstændige eller delvise suspen

Artikel 4

sion af den i overensstemmelse med artikel 8 i forord

1 . Rådets forordning (EØF) nr. 897/69 af 13 . maj
1969 om de almindelige regler i tilfælde af en væsent
lig prisstigning inden for svinekødsektoren (*) ophæ

ning (EØF) nr. 2759/75 fastsatte importafgift besluttes
efter fremgangsmåden i artikel 24 i samme forord
ning.

ves .

2. Af hensyn til markedssituationen kan de i stk. 1
nævnte foranstaltninger træffes for så vidt angår et
eller flere af de i artikel 1 , stk. 1, i forordning (EØF)
nr. 2759/75 anførte produkter.

2. Henvisninger til den i henhold til stk. 1 ophæ
vede forordning skal bedragtes som henvisninger
til denne forordning.

Artikel 3

De forhold, på grundlag af hvilke de i artikel 2
nævnte foranstaltninger kan træffes, undersøges
regelmæssigt efter fremgangsmåden i artikel 25, i for
ordning (EØF) nr. 2759/75 .

Artikel S

Denne forordning træder i kraft den 1 . november
1975 .

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

Udfærdiget i Luxembourg, den 29. oktober 1975 .
På Rådets vegne
G. MARCORA

Formand

(i ) EFT nr. L 116 af 15 . 5 . 1969, s. 3 .
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RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 2766/75
af 29. oktober 1975

om oprettelse af en fortegnelse over de produkter, for hvilke der fastsættes slusepriser,
og om regler for fastsættelse af sluseprisen for slagtede svin

RÅDET FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
europæiske økonomiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr.
2759/75 af 29 . oktober 1975 om den fælles markeds

disse mængder foderkorn bør bestemmes under an
vendelse af en forædlingskoefficient på 1 : 5,46.
Denne koefficient udregnes ved at anvende en koeffi
cient på 1,3 på summen af de fodermængder, der er
nødvendige til produktion og opfedning af en gris —
idet disse mængder i gennemsnit indeholder ca. 15 %
andre foderstoffer end korn. Koefficienten på 1,3
udtrykker forholdet mellem værdien af et kilogram
levende svin og værdien af et kilogram slagtet svin ;

ordning for svinekød (*), særlig artikel 12, stk. 4,
under henvisning til forslag fra Kommissionen, og
ud fra følgende betragtninger :

for foderkornmængden på verdensmarkedet bør en
kornblanding med følgende sammensætning lægges
til grund som repræsentativ :

For de i artikel 1 i forordning (EØF) nr. 2759/75
nævnte produkter, bortset fra slagtede svin, skal der
ifølge dennes artikel 12 kun fastsættes slusepriser for
visse varer; disse slusepriser skal afledes af sluseprisen
for slagtede svin;
sluseprissystemet opfylder kun sit formål, når en
tilstrækkelig repræsentativ tilbudspris på alle produk
ter, der hører under en toldposition, kan fastsættes ;
for nogle produkter, der fremstilles af forskellige del
stykker eller efter forskellige fremgangsmåder og der
for udbydes på markedet i indbyrdes meget afvigende
( kvaliteter, er denne fastsættelse ikke altid mulig; der
for bør der for tiden ikke fastsættes slusepriser for
sådanne produkter;
ifølge forordning (EØF) nr. 2759/75, artikel 12, sam
mensættes sluseprisen for slagtede svin af 3 elemen

byg

40 % ,

majs

35 % ,

havre

35 % ;

ved beregning af foderkornmængdens værdi og i be
tragtning af dens sammensætning synes det påkrævet,
at prisen på verdensmarkedet er lig med det vejede
gennemsnit af priserne på hver af de pågældende
kornsorter i overensstemmelse med den forholdsmæs

sige sammensætning af foderrationen;

ved beregning af prisen på hver i denne mængde ind
holdt kornsort bør det aritmetiske gennemsnit af cif

ter :

priserne, der er fastsat for hver kornsort for det i for
ordning (EØF) nr. 2759/75 , artikel 12, stk. 2, andet

— et beløb lig med værdien på verdensmarkedet af
den mængde foderkorn, der svarer til den
mængde foder, der i tredjelande er nødvendig til
produktion af et kilogram svinekød;

afsnit, nævnte tidsrum tages i betragtning. Dette gen
nemsnit må forhøjes med 0,475 regningsenheder pr.
100 kg korn til dækning af omkostninger ved trans
porten til anvendelsesstedet og omkostningerne ved

— et fast beløb, der svarer til den i forhold til vær

forarbejdning til foder;

dien af foderkorn større værdi af sådanne andre

foderstoffer end korn, som er nødvendige til pro
duktion af et kilogram svinekød ;
— et fast beløb, der repræsenterer de almindelige
omkostninger ved produktion og afsætning ;

foderkornmængden tager intet hensyn til den i fode
ret indeholdte merværdi af proteiner, mineralsalte og
vitaminer. På grundlag af de inden for de sidste år på
verdensmarkedet indvundne erfaringer, kan denne

( 1 ) Se side 1 i denne Tidende.

sats ;

merværdi i almindelighed anslås til 15 % af værdien
af foderkornmængden. Herefter må værdien af den
pågældende mængde forhøjes med denne procent

De Europæiske Fællesskabers Tidende

Nr. L 282/26

de til rådighed stående oplysninger gør det muligt at
anslå omkostninger til dyrlæge, stalde og arbejdsløn
på verdensmarkedet til 15,63 regningsenheder pr. 100
kg slagtede svin samt omkostningerne på verdens
markedet til forsikring, transport og afsætning til
4,37 regningsenheder pr. 100 kg slagtede svin. Heref
ter skal foderkornmængdens værdi forhøjes med et
beløb af 20 regningsenheder pr. 100 kg slagtede svin ;
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en afvigelse på mindre end 3 % har ingen mærkbare
følger på foderomkostningerne for svin ; derfor må
afvigelsen mindst udgøre 3 % —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

ved fastsættelsen af de fra 1 . november, 1 . februar og
1 . maj gældende slusepriser må der kun tages hensyn
til foderkornprisernes udvikling på verdensmarkedet,
når foderkornmængdens værdi i forhold til den ved
beregning af det forudgående kvartals slusepris til
grund liggende værdi udviser en mindsteafvigelse;

02.06 B I a) 1 i den fælles toldtarif) fastsættes sluse
priser for følgende produkter :

Varebeskrivelse

Pos .

01.03

Foruden for kød af tamsvin, i hele eller halve kroppe,
fersk, kølet, frosset, saltet eller i saltlage, også uden
hoved, tæer eller flomme (pos. nr. 02.01 A III a) 1 og

Svin, levende:
A. Tamsvin :

II . I andre tilfælde:

a) Søer, som har faret mindst én gang og som vejer mindst 160 kg
b) Andre varer

02.01

Kød og spiseligt slagteaffald af dyr henhørende under pos. 01.01 , 01.02,
01.03 og 01.04, fersk, kølet eller frosset:
A. Kød :

III. Svinekød :

a) af
2.
3.
4.
5.

tamsvin :
Skinke og stykker deraf, ikke udbenet
Bov og stykker deraf, ikke udbenet
Kam (karbonade) og stykker deraf, ikke udbenet
Brystflæsk og stykker deraf

6. Andre varer:

aa) Udbenet og frosset

02.05

Fedt af svin (herunder spæk uden kødlag) og fedt af fjerkræ, ikke udsmel
tet, udpresset eller ekstraheret med opløsningsmidler, fersk, kølet, frosset,
saltet, i saltlage, tørret eller røget:
A. Svinespæk uden kødlag:

I. Fersk, kølet, frosset, saltet eller i saltlage
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Pos.

Nr. L 282/27

Varebeskrivelse

Kød og spiseligt slagteaffald (undtagen lever af fjerkræ), saltet, i saltlage,
tørret eller røget:

02.06

B. Varer af tamsvin :
I. Kød :

a) Saltet eller i saltlage :
2. Baconsider, spencers, 3A sider eller midterstykker:
aa) Baconsider

,

3.
4.
5.
6.

Skinke og stykker deraf, ikke udbenet
Bov og stykker deraf, ikke udbenet
Kam (karbonade) og stykker deraf, ikke udbenet
Brystflæsk og stykker deraf

Fedt af svin og fjerkræ, udsmeltet, udpresset eller ekstraheret med opløs
ningsmidler:

15.01

A. Fedt af svin :
II. Andre varer

Artikel 2

1.

Værdien af den foderkornmængde, der er

2. Det i forordning (EØF) nr. 2759/75, artikel 12,
stk. 2, litra c), nævnte faste beløb udgør 20 regnings
enheder pr. 100 kg slagtede svin.

omhandlet i forordning (EØF) nr. 2759/75 , artikel 12,
stk. 2, litra a), er lig med prisen for en foderkorn
mængde på 5,46 kg foderkorn af følgende sammen
sætning :

byg

40 % ,

majs

35 % ,

havre

25 % .

2. Denne foderkornmængdes pris er lig med det i
overensstemmelse med de i stk. 1 anførte procentsat
ser vejede gennemsnit af priserne pr. kilogram for
hver af de deri indeholdte kornsorter, idet dette gen
nemsnit multipliceres med 5,46.
3 . Prisen på hver kornsort er lig med det aritme
tiske gennemsnit af de konstaterede cif-priser på disse
konsorter for det i forordning (EØF) nr. 2759/75 ,
artikel 12, stk. 2, andet afsnit, omhandlede tidsrum af
6 måneder; dette gennemsnit forhøjes med 0,475 reg
ningsenhed pr. 100 kg korn.

Artikel 4

Den i forordning (EØF) nr. 2759/75 , artikel 12, stk. 2,
sidste afsnit, nævnte mindsteafvigelse udgør 3 % .
Artikel 5

1 . .Rådets forordning nr. 134/67/EØF af 13 . juni
1967 om oprettelse af en fortegnelse over de produk
ter, for hvilke der fastsættes slusepriser, og om regler
for fastsættelse af sluseprisen for slagtede svin (1 ),
senest ændret ved forordning (EØF) nr. 3158/71 (2),
ophæves.

2.
Henvisninger til den i henhold til stk. 1 ophæ
vede forordning skal betragtes som henvisninger til
denne forordning.
Artikel 6

Denne forordning træder i kraft den 1 . november
Artikel 3

1.
Det i forordning (EØF) nr. 2759/75, artikel 12,
stk. 2, litra b), nævnte faste beløb udgør 15 % af den
i artikel 2 nævnte værdi.

1975 .

(!) EFT nr. 120 af 21 . 6. 1967, s. 2367/67.
(2) EFT nr. L 322 af 23 . 11 . 1973 , s . 1 .

Nr. L 282/28
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Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlems
stat.

Udfærdiget i Luxembourg, den 29. oktober 1975 .

På Rådets vegne
G. MARCORA

Formand
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RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 2767/75
af 29. oktober 1975

om de almindelige regler vedrørende det såkaldte »system for ledeprodukter og følge
produkter«, der muliggør fastsættelse af tillægsafgifter inden for svinekødsektoren

RÅDET FOR DE EUROPÆISKE

på grund af visse følgeprodukters sammensætning

FÆLLESSKABER HAR —

bør der for disses vedkommende fastsættes flere lede

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
europæiske økonomiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr.
2759/75 af 29 . oktober 1975 om den fælles markeds

ordning for svinekød (*), særlig artikel 13 , stk. 4,
under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger :
I henhold til artikel 12 i forordning (EØF) nr. 2759/75
fastsættes slusepriser kun for visse produkter inden
for svinekødsektoren. Disse produkter er anført i arti
kel 1 i Rådets forordning (EØF) nr. 2766/75 af 29 .
oktober 1975 om oprettelse af fortegnelsen over de
produkter, for hvilke der fastsættes slusepriser, og om
reglerne for fastsættelse af sluseprisen for slagtede
svin (2);

artikel 13, i forordning (EØF) nr. 2759/75 foreskriver
indførelse af et såkaldt » system for ledeprodukter og
følgeprodukter«, der muliggør fastsættelse af tillægs
afgifter for produkter, for hvilke der ikke fastsættes
nogen slusepris, nedenfor benævnt » følgeprodukter«;
følgeprodukterne består af svinekød eller indeholder i
større eller mindre omfang kød af bestemte delstyk
ker af svin. Af denne grund består der mellem prisen
på det afledte produkt og prisen på svinekødet eller
på delstykkerne normalt en vis forbindelse, der kom
mer til udtryk i forholdet mellem de for disse pro
dukter gældende importafgifter;
det er således muligt ved hjælp af den koefficient, der
udtrykker dette forhold, at aflede tillægsafgiften for
det afledte produkt af tillægsafgiften for det ledepro
dukt, til hvilket det ovennævnte prisforhold normalt
består. Det er nødvendigt at anvende denne afledte
tillægsafgift, når tilbud franco grænse på følgepro
duktet udvikler sig på samme måde som tilbud på
ledeproduktet;

produkter. For at undgå, at den med tillægsafgiften
tilsigtede beskyttelse af ledeproduktet forfejler sit
mål, bør der ved fastsættelse af tillægsafgifter for
flere ledeprodukter anvendes den største afledte
tillægsafgift. For følgeprodukter med stort indhold af
svinespæk bør dog den af svinespæk afledte tillægsaf
gift og den af et andet ledeprodukt afledte tillægsaf
gift betragtes under ét, da afledningskoefficienterne
må fastsættes på grundlag af, at følgeproduktet er
sammensat af svinespæk og kød;
inden for systemet med ledeprodukter og følgepro
dukter må den mulighed ikke være udelukket at
fastsætte en tillægsafgift for følgeproduktet, når pris
niveauet for ledeproduktet ikke berettiger fastsættelse
af en sådan afgift for dette produkt. Det er nemlig
muligt, at følgeproduktet tilbydes til en lavere pris
end den, der følger af det normale prisforhold mel
lem ledeprodukterne og følgeprodukterne;
for visse produkter inden for svinekødsektoren bør

der på grund af deres ringe økonomiske betydning
eller på grund af konsolideringen af toldsatsen inden
for GATT ikke fastsættes tillægsafgifter;

på grund af bacons og lignende produkters betydning
i samhandelen inden for Fællesskabet er det nødven

digt at specificere underopdelingerne for bacon og
lignende produkter samt at fastsætte kvalitetskrite
rier for disse produkter —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

Lederprodukterne og de til hvert af disse hørende føl
geprodukter fastsættes i bilag I. De er taget fra for
tegnelsen i bilag II.

Artikel 2

(') Se side 1 i denne Tidende.
(2) Se side 25 i denne Tidende.

1 . Når der for et ledeprodukt er fastsat en tillægs
afgift, forhøjes importafgiften for følgeproduktet
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med en tillægsafgift, såfremt tilbud franco Fællesska
bets grænse på følgeproduktet udvikler sig på samme
måde som tilbud på ledeproduktet.
2.
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denten dels under hensyntagen til forholdet mellem
importafgiften for følgeproduktet og importafgiften
for ledeproduktet og dels i nødvendigt omfang under
hensyntagen til følgeproduktets sammensætning.

Tillægsafgiften bestemmes

a) enten ved at tillægsafgiften for ledeproduktet mul
tipliceres med den i overensstemmelse med artikel
3 udregnede koefficient for følgeproduktet.

b) eller ved at der tages hensyn til forskellen mellem
tilbud franco grænse for følgeproduktet og det
normale prisniveau ved indførsel af dette produkt.
3 . Når der for et følgeprodukt fastsættes flere an
dre ledeprodukter end svinespæk, er tillægsafgiften
for følgeproduktet lig med det største af de beløb, der
fremkommer ved multiplikation af den til enhver tid
gældende koefficient med tillægsafgiften for hvert af
de nævnte ledeprodukter.

Artikel 4

1.

I denne forordning forstås ved :

a) » baconside«, halv svinekrop frembudt uden
hoved, kæbe- og halssnitte, tæer, hale, flomme,
nyrer, mørbrad, bovblad, brystben, rygsøjle, skin
keben og mellemgulv;

b ) » spencer«, baconside uden skinke, også udbenet;
c) » 3/4 side«, baconside uden forende, også udbe
net ;

d) » middle «, baconside uden skinke og forende, også
Når der for et følgeprodukt, foruden andre produk
ter, er fastsat svinespæk som ledeprodukt, er tillægs
afgiften for det afledte produkt lig med summen af
— det beløb, der fremkommer ved multiplikation af
den gældende koefficient med tillægsafgiften for
svinespæk, og
— det største af de beløb, der fremkommer ved mul
tiplikation af den til enhver tid gældende koeffi
cient med tillægsafgiften for hvert af ledeproduk
terne bortset fra svinespæk.

4. Når der ikke er fastsat nogen tillægsafgift for
ledeproduktet, kan der fastsættes en tillægsafgift for
et følgeprodukt, såfremt tilbud franco grænse for
dette produkt ikke er overensstemmende med det
normale prisforhold mellem ledeproduktet og følge
produktet.
I dette tilfælde udgør tillægsafgiften det beløb, der er
nødvendigt til at genoprette det normale prisforhold
mellem ledeproduktet og følgeproduktet.

udbenet.

2. I position 02.06 B I b), 3 , 4, 5, 6 og 7 i den
fælles toldtarif forstås ved » let tørret eller let røget«,
varer hvor forholdet vand/protein i kødet er over 2,8 .
Ved proteinindholdet forstås indholdet af nitrogen
multipliceret med 6,25 .

Nitrogenindholdet fastsættes i henhold til metoden
I.S.O.P.R. nr. 1233 .

Artikel 5

1 . Rådets forordning nr. 137/67/EØF af 13 . juni
1967 om de almindelige regler vedrørende det
såkaldte » system for ledeprodukter og følgeproduk
ter«, der muliggør fastsættelse af tillægsafgifter inden
for svinekødsektoren ( 1 ), senest ændret ved forord
ning (EØF) nr. 3158/73 (2) ophæves.
2. Henvisninger til den i henhold til stk. 1 ophæ
vede forordning skal betragtes som henvisninger til
denne forordning.

Artikel 3

1.
For de i artikel 1 , stk. 1 , litra b), i forordning
(EØF) nr. 2759/75 nævnte produkter, som er følge

Artikel 6

produkter, fremkommer koefficienten ved division af
den ved beregning af importafgiften anvendte koeffi
cient for det pågældende følgeprodukt med koeffi

Denne forordning træder i kraft den 1 . november
1975 .

cienten for ledeproduktet.
2. For de i artikel 1 , stk. 1 , litra c), i forordning
(EØF) nr. 2759/75 nævnte produkter udregnes koeffi

(1 ) EFT nr. 122 af 22. 6. 1967, s. 2395 /67.
(2 ) EFT nr. L 322 af 23 . 11 . 1973, s. 1 .
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Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlems
stat.

Udfærdiget i Luxembourg, den 29. oktober 1975 .
På Rådets vegne
G. MARCORA

Formand
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BILAG 1

Fortegnelse over de i artikel 1, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 2759/75 nævnte ledeprodukter
og følgeprodukter

Nomenklaturnummer i

bilag II til denne
forordning

Ledeprodukt

02.01 A III a) 1

Følgeprodukter

02.01 A III a)

Varebeskrivelse

Kød af tamsvin, i hele eller halve kroppe, også uden hoved, tæer eller

flomme

Kød af tamsvin, fersk, kølet eller frosset:
6. Andre varer:

bb) I Andre tilfælde
02.06 B la)

Kød af tamsvin, saltet eller i saltlage:
7. Andre varer:

02.06 B I b)

Kød af tamsvin, tørret eller røget:
1. Hele eller halve kroppe, også uden hoved, tæer eller flomme
7. Andre varer:

aa) Let tørret eller let røget
bb) I andre tilfælde
Ledeprodukt

02.01 A III a) 2

Skinke og stykker deraf, ikke udbenet

Følgeprodukter

02.01 A III a)

Kød af tamsvin, fersk, kølet eller frosset:
6. Andre varer:

bb) I andre tilfælde

02.06 B I a)

Kød af tamsvin, saltet eller i saltlage:
7. Andre varer :

02.06 B I b)

Kød af tamsvin, tørret eller røget:
3. Skinke og stykker deraf, ikke udbenet:
aa) Let tørret eller let røget
bb) I andre tilfælde
7. Andre varer:

aa) Let tørret eller let røget
bb) I andre tilfælde

Pølser og lignende varer af kød, slagteaffald eller blod:

16.01
B

I andre tilfælde :

I

Pølser, tørrede, og smørepølser, ikke kogte
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Nomenklaturnummer i

bilag II til denne
forordning

Varebeskrivelse

Andre varer af kød eller slagteaffald, tilberedte eller konserverede:

16.02

B

Andre varer :

III

Andre varer:

a) Med indhold af kød eller slagteaffald af tamsvin og med indhold på:

1 . 80 vægtprocent og derover af kød eller slagteaffald af enhver art
(herunder fedt af enhver art eller oprindelse):
aa) Skinke, mørbrad og kam (karbonade) .og stykker deraf
cc) I andre tilfælde

Ledeprodukt

Følgeprodukter

02.01 A III a) 3

Bov og stykker deraf, ikke udbenet

02.01 A III a)

Kød af tamsvin, fersk, kølet eller frosset:
6. Andre varer:

bb) I andre tilfælde
02.06 B I a)

Kød af tamsvin, saltet eller i saltlage:
7. Andre varer :

02.06 B I b)

Kød af tamsvin, tørret eller røget:
4. Bov og stykker deraf, ikke udbenet:
aa) Let tørret eller let røget
bb) I andre tilfælde
7. Andre varer:

aa) Let tørret eller let røget
bb) I andre tilfælde

Pølser og lignende varer af kød, slagteaffald eller blod:

16.01

l

B

I andre tilfælde:

I

Pølser, tørrede, og smørepølser, ikke kogte

II

I andre tilfælde

Andre varer af kød eller slagteaffald, tilberedte eller konserverede:

16.02
B

Andre varer :

III

Andre varer :

a) Med indhold af kød eller slagteaffald af tamsvin og med indhold på :

1. 80 vægtprocent og derover af kød eller slagteaffald af enhver art
(herunder fedt af enhver art eller oprindelse):
bb) Bov og stykker deraf
cc) I andre tilfælde

2. 40 vægtprocent og derover, men under 80 vægtprocent af kød eller
slagteaffald, af enhver art (herunder fedt af enhver art eller oprindelse)
3. Under 40 vægtprocent af kød eller slagteaffald af enhver art (herun
der fedt af enhver art eller oprindelse)
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Nomenklaturnummer i

bilag II til denne
forordning

\

Varebeskrivelse

1

1

Ledeprodukt

02.01 A III a) 4

Kam (karbonade) og stykker deraf, ikke udbenet

Følgeprodukter

02.01 A III a)

Kød af tamsvin, fersk, kølet eller frosset:
6. Andre varer:

bb) I andre tilfælde
02.06 B I a)

Kød af tamsvin, saltet eller i saltlage:
7. Andre varer

02.06 B I b)

Kød af tamsvin, tørret eller røget:

5. Kam (karbonade) og stykker deraf, ikke udbenet:
aa) Let tørret eller let røget
bb) I andre tilfælde
7. Andre varer:

aa) Let tørret eller let røget
bb) I andre tilfælde
16.02

Andre varer af kød eller slagteaffald, tilberedte eller konserverede:
B

Andre varer:

III

Andre varer :

a) Med indhold af kød eller slagteaffald af tamsvin og med indhold på:
1 . 80 vægtprocent og derover af kød eller slagteaffald af enhver art
(herunder fedt af enhver art eller oprindelse):
aa) Skinke, mørbrad og kam (karbonade) og stykker deraf

Ledeprodukt

02.01 A III a) 5

Brystflæsk, og stykker deraf

Følgeprodukter

02.01 A III a)

Kød af tamsvin, fersk, kølet, frosset:
6. Andre varer:

bb) I andre tilfælde
02.06 B I a)

Kød af tamsvin, saltet eller i saltlage:
7. Andre varer

02.06 B I b)

Kød af tamsvin, tørret eller røget:

6. Brystflæsk og stykker deraf:
aa) Let tørret eller let røget
bb) I andre tilfælde
7. Andre varer :

aa) Let tørret eller let røget
bb) I andre tilfælde
Andre varer af kød eller slagteaffald, tilberedte eller konserverede :

16.02

B

Andre varer :

III

Andre varer :

a) Med indhold af kød eller slagteaffald af tamsvin og med indhold på:
2. 40 vægtprocent og derover, men under 80 vægtprocent af kød eller
slagteaffald af enhver art (herunder fedt af enhver art eller oprindelse)
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Nomenklaturnummer i
Varebeskrivelse

bilag II til denne
forordning

16.02' (fortsat)

3. Under 40 vægtprocent af kød eller slagteaffald af enhver art (herun
der fedt af enhver art eller oprindelse)

Ledeprodukt

02.05 A I

Svinespæk, fersk, kølet, frosset, saltet eller i saltlage

Følgeprodukter

02.05 A II

Svinespæk, tørret eller røget

02.05 B

Andet fedt af svin

16.01

Pølser og lignende varer af kød, slagteaffald eller blod:
B

I andre tilfælde :

I

Pølser, tørrede, og smørepølser, ikke kogte

II

I andre tilfælde

Andre varer af kød eller slagteaffald, tilberedte eller konserverede:

16.02
B

Andre varer :

III

Andre varer:

a) Med indhold af kød eller slagteaffald af tamsvin og med indhold på:
1 . 80 vægtprocent og derover af kød eller slagteaffald af enhver art
(herunder spæk og fedt af enhver art eller oprindelse):
cc) I andre tilfælde
2. 40 vægtprocent og derover, men under 80 vægtprocent af kød eller
slagteaffald af enhver art (herunder fedt af enhver art eller oprindelse)

3. Under 40 vægtprocent af kød, eller slagteaffald af enhver art (herun
der fedt af enhver art eller oprindelse)
Ledeprodukt

02.06 B I a) 2 aa)

Baconsider

Følgeprodukter

02.06 B I a)

Kød af tamsvin, saltet eller i saltlage
2. bb) Spencers
cc) 3/i sider eller midterstykker
7. Andre varer

l

02.06 B I b)

Kød af tamsvin, tørret eller røget:

2. Baconsider, spencers, 3A sider, eller midterstykker:
aa) Baconsider
bb) Spencers
cc) 3/4 sider eller midterstykker

l

3. Skinke og stykker deraf, ikke udbenet:
aa) Let tørret eller let røget

l

4. Bov og stykker deraf, ikke udbenet:
aa) Let tørret eller let røget

\

5 . Kam (karbonade) og stykker deraf, ikke udbenet:
aa) Let tørret eller let røget
6. Brystflæsk og stykker deraf
aa) Let tørret eller let røget
7. Andre varer:

aa) Let tørret eller let røget
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BILAG II

Fuldstændig fortegnelse over de i artikel 1, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 2759/75 omhandlede
produkter
Pos . i den
fælles toldtarif

a) 01.03

Varebeskrivelse

Svin, levende:
A. Tamsvin :

II. Andre tilfælde :

a) Søer, som har faret mindst en gang, og som vejer mindst 160 kg
b) Andre varer
b) 02.01

Kød og spiseligt slagteaffald af dyr henhørende under pos. 01.01, 01.02,
01.03 og 01.04 fersk, kølet eller frosset:
A. Kød:

HI. Svinekød:

a) Af tamsvin :

I

1.
2.
3.
4.
5.

Hele og halve kroppe, også uden hoved, tæer eller flomme
Skinke og stykker deraf, ikke udbenet
Bov og stykker deraf, ikke udbenet
Kam (karbonade) og stykker deraf, ikke udbenet
Brystflæsk og stykker deraf

6. Andre varer:

aa) Udbenet og frosset
bb) Andre varer
B. Slagteaffald:
II. Andre tilfælde:

c) varer af tamsvin :

1. Hoveder og stykker deraf (herunder kæbe- og halssnitter)
2. Tæer og haler
3 . Nyrer
4. Lever

5. Hjerter; tunger; lunger
6. Lever, hjerte, tunge og lunger sammenhængende med luftrør
og spiserør
7. Andre varer

02.05

Fedt af svin (herunder spæk uden kødlag) og fedt af fjerkræ, ikke udsmeltet,
udpresset eller ekstraheret med opløsningsmidler, fersk, kølet, frosset, saltet,
i saltlage, tørret eller røget:
A. Svinespæk:

I. Fersk, kølet, frosset, saltet eller i saltlage
II. Tørret eller røget
B. Andet fedt af svin

1.11.75
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Pos . i den
fælles toldtarif

02.06

Nr. L 282/37

Varebeskrivelse

Kød og spiseligt slagteaffald af enhver art (undtagen lever af fjerkræ) saltet,
i saltlage, tørret eller røget:
B. Varer af tamsvin :
I. Kød :

a) Saltet eller i saltlage:

1 . Hele og halve kroppe, også uden hoved, tæer eller flomme
2. Baconsider, spencers, SU sider eller midterstykker:
aa) Baconsider
bb) Spencers
cc) ®/4 sider eller midterstykker

3.
4.
5.
6.

Skinke og stykker deraf, ikke udbenet
Bov og stykker deraf, ikke udbenet
Kam (karbonade) og stykker deraf, ikke udbenet
Brystflæsk og stykker deraf

7. Andre varer

b) Tørret eller røget:

1 . Hele og halve kroppe, også uden hoved, tæer eller flomme
2. Baconsider, spencers, 8/4 sider eller midterstykker:
aa) Baconsider
bb) Spencers
cc) s/4 sider eller midterstykker

3. Skinke og stykker deraf, ikke udbenet:
aa) Let tørret eller let røget
bb) I andre tilfælde

4. Bov og stykker deraf, ikke udbenet:
aa) Let tørret eller let røget
bb) I andre tilfælde

5. Kam (karbonade) og stykker deraf, ikke udbenet:
aa) Let tørret eller let røget
bb) I andre tilfælde

6. Brystflæsk og stykker deraf:
aa) Let tørret eller let røget
bb) I andre tilfælde
7. Andre varer:

aa) Let tørret eller let røget
bb) I andre tilfælde

II. Spiseligt slagteaffald :
a) Hoveder og stykker deraf (herunder kæbe og halssnitter)
b)
c)
d)
e)
f)

Tæer; haler
Nyrer
Lever
Hjerter, tunger, lunger
Lever, hjerte, tunge og lunger sammenhængende med luftrør og
spiserør
g) Andre varer
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Pos . i den

Varebeskrivelse

fælles toldtarif

15.01

Fedt af svin og fjerkræ, udsmeltet, udpresset eller ekstraheret med opløs
ningsmidler:
A. Fedt af svin :

I. Til industriel anvendelse, bortset fra fremstilling af næringsmidler (a)
II. Andre varer

c) 16.01

Pølser og lignende varer af kød, slagteaffald eller blod :
A. Varer af lever

B. I andre tilfælde (b):

I. Pølser, tørrede, og smørepølser, ikke kogte
II. Andre varer
16.02

Andre varer af kød eller slagteaffald, tilberedte eller konserverede :
A. Varer af lever :
II. Andre varer

B. Andre varer :
III. Andre varer:

a) Med indhold af kød eller slagteaffald af tamsvin og med ind
hold på :

1. 80 vægtprocent og derover af kød eller slagteaffald af enhver
art (herunder fedt af enhver art eller oprindelse):
aa) Skinke, mørbrad og kam (karbonade), og stykker deraf
bb) Bov og stykker deraf
cc) I andre tilfælde

2. 40 vægtprocent og derbver, men under 80 vægtprocent af
kød eller slagteaffald af enhver art (herunder fedt af enhver
art eller oprindelse)

3. Under 40 vægtprocent af kød eller slsagteaffald af enhver
art (herunder fedt af enhver art eller oprindelse)
(a) Henførsel under denne underposition sker på betingelser fastsat af de kompetente myndigheder.
(b) Afgiften på pølser i emballager, der også indeholder konserveringsvæske, beregnes alene på grundlag af pølsernes
nettovægt.
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RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 2768/75
af 29. oktober 1975

om de almindelige regler for ydelse af restitutioner ved udførsel af produkter inden for
svinekødsektoren og om kriterierne for restitutionsbeløbets fastsættelse

RÅDET FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

bestemmelseslandes særlige indførselsbetingelser er
det nødvendigt at fastlægge en differentiering af resti
tutionsbeløbene efter bestemmelsessted ;

under henvisning til traktaten om 'Oprettelse af Det
europæiske økonomiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr.
2759/75 af 29 . oktober 1975 om den fælles markeds

ordning for svinekød (*), særlig artikel 15, stk. 4,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og
ud fra følgende betragtninger :

Restitutionerne ved udførsel af produkter, der er un
dergivet den fælles markedsordning for svinekød,
skal fastsættes efter bestemte kriterier, som gør det
muligt at dække forskellen mellem priserne på disse
produkter inden for Fællesskabet og på verdensmar
kedet; med henblik herpå er det for så vidt angår
disse produkter nødvendigt at tage forsyningssituatio
nen og priserne inden for Fællesskabet og prissitua
tionen på verdensmarkedet i betragtning ;
det er desuden nødvendigt at tage hensyn til forskel
len mellem de inden for Fællesskabet og de på ver
densmarkedet gældende priser på den mængde foder

korn, som kræ'ves til produktion af et kilogram svine
kød ; for disse produkter, bortset fra slagtede svin,
skal de i artikel 10, stk. 4 i forordning (EØF) nr. 2759/
75 anførte koefficienter tages i betragtning ;

for at kunne følge med i prisudviklingen kræver det,
at fastsættelsen sker ud fra generelle principper; hvad
angår priserne på verdensmarkedet er det til dette

formål hensigtsmæssigt at tage hensyn til priserne på
markederne i tredjelande og i bestemmelseslandene
samt de i tredjelandene konstaterede produktionspri
ser og priserne franko Fællesskabets grænse, hvad an
går priserne inden for Fællesskabet bør man i mangel
af repræsentative markeder for produkter inden for
svinekødsektoren støtte sig på de faktiske priser i de
forskellige afsætningsled og ved udførsel ;

for at sikre Fællesskabets eksportører en vis stabilitet
med hensyn til restitutionsbeløbene og for at give
dem sikkerhed, hvad angår fortegnelsen over produk
ter, for hvilke der ydes restitutioner, bør det fastsæt
tes, at denne fortegnelse og beløbene kan gælde for et
forholdsvis langt tidsrum ; endvidere bør der fastsæt
tes regler for forudfastsættelse af eksportrestitutioner ;
det er kun i visse tilfælde nødvendigt at forud
fastsætte restitutionerne ; det er derfor hensigtsmæs
sigt at træffe bestemmelse om anvendelsen af denne
adgang efter fremgangsmåden i artikel 24 i forord
ning (EØF) nr. 2759/75 ;
forudfastsættelse af restitutionerne kræver foranstalt

ninger, som i hvert enkelt tilfælde sikrer, at udfør
slerne gennemføres i overensstemmelse med den ind
givne ansøgning; med henblik herpå bør hver enkelt
ansøger modtage en attest, hvori det bestemmes, at
eksportforretningerne skal gennemføres inden for et
bestemt tidsrum ;

for at undgå misbrug bør udstedelse af den nævnte
attest gøres betinget af en sikkerhedsstillelse, som
fortabes, dersom eksportforretningen ikke gennem
føres inden for attestens gyldighedsperiode ;
erfaringen inden for de sektorer, der er undergivet en
fælles markedsordning, og for hvilke forudfastsæt
telse af restitutionerne er mulig, har vist, at der under
visse omstændigheder og særlig i tilfælde af unormal
benyttelse af denne ordning fra de interesseredes side
kan være risiko for vanskeligheder på det pågæl
dende marked ;

i betragtning af afstanden fra Fællesskabets markeder

for at afbøde en sådan situation må der hurtigt kunne
træffes foranstaltninger ; der bør derfor gives mulig
hed for Kommissionen til at vedtage sådanne foran
staltninger efter udtalelse fra forvaltningskomiteen
eller i hastende tilfælde uden at afvente, at denne

til bestemmelseslandene samt i betragtning af nogle

træder sammen ;

(') Se side 1 i denne Tidende.

for at forhindre konkurrencefordrejninger mellem
Fællesskabets enkelte handlende er det nødvendigt, at
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de administrative vilkår, som de er undergivet, er ens
i hele Fællesskabet; ydelse af et restitutionsbeløb for

fra tredjelande indførte og til tredjelande genudførte
produkter inden for den pågældende sektor synes
ubegrundet; den under visse forudsætninger stedfin
dende refusion af den ved indførselen opkrævede

importafgift er tilstrækkelig til igen at bringe disse
produkter på verdensmarkedet —

a) de faktiske priser i de forskellige afsætningsled in
den for Fællesskabet;

b) de faktiske udførselspriser.

2.

Prisen på verdensmarkedet bestemmes under

hensyntagen til :

a) de faktiske priser på markederne i tredjelande;
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

b) de gunstigste indførselspriser i tredjelande (be
stemmelseslande) ved indførsel fra andre tredje
lande;

Artikel 1

c) de i de udførende tredjelande konstaterede pro
duktionspriser, i givet fald under hensyntagen til

Denne forordning indeholder reglerne om fastsættelse
og ydelse af restitutioner ved udførsel for de i artikel
1 , stk. 1 , i forordning (EØF) nr. 2759/75 nævnte pro
dukter.

de tilskud, som ydes af (Jisse lande;
d) tilbudspriserne franko Fællesskabets grænse.

Artikel 4

Artikel 2

Restitutionerne fastsættes under hensyntagen til føl
gende faktorer :

a) situation og påregnelig udvikling

— af priserne på produkterne inden for svine
kødsektoren og af de disponible mængder på

For de i artikel 1 , stk. 1 , i forordning (EØF) nr.
2759 /75 nævnte produkter kan restitutionen i Fæl
lesskabet differentieres alt efter disse produkters an
vendelse eller bestemmelsessted, når situationen på
verdensmarkedet eller visse markeders særlige krav
gør dette nødvendigt.

Fællesskabets marked ;

— af priserne på produkterne inden for svine
kødsektoren på verdensmarkedet ;

Artikel 5

1.

Listen over de produkter, for hvilke der ydes

eksportrestitution, samt størrelsen af 4denne restitu
b ) interessen i at undgå forstyrrelser, som i længere
tid ville kunne medføre en uligevægt mellem
udbud og efterspørgsel på Fællesskabets marked;
c) de påtænkte udførslers økonomiske betydning.

Ved beregningen af restitutionen skal der i øvrigt for
de i artikel 1 , stk. 1 , i forordning (EØF) nr. 2 759/75

nævnte produkter tages hensyn til forskellen mellem
de inden for Fællesskabet og de på verdensmarkedet

gældende priser på den i overensstemmelse med arti
kel 9, stk. 1 , litra a), i nævnte forordning bestemte

mængde foderkorn, i hvilken forbindelse der med
hensyn til produkterne, bortset fra slagtede svin, skal
tages hensyn til dé koefficienter, som er anført i arti
kel 10, stk. 4, i nævnte forordning.

tion fastsættes mindst én gang hver tredje måned.

2. Restitutionsbeløbet er det, der gælder på udfør
selsdagen.
3 . Det kan dog bestemmes, at restitutionen efter
anmodning forudfastsættes. I så fald anvendes, når
den interesserede anmoder herom ved at indgive an
søgning om den i artikel 6 omhandlede forudfastsæt
telsesattest, den restitution, der gælder på dagen for

indgivelsen af ansøgningen, på en eksportforretning
der finder sted inden for attestens gyldighedsperiode.
4.
Når en undersøgelse af markedssituationen
viser, at der er opstået vanskeligheder på grund af an
vendelsen af bestemmelserne om forudfastsættelse af

Artikel 3

1 . Prisen på Fællesskabets marked bestemmes un
der hensyntagen til :

restitutionen, eller dersom sådanne vanskeligheder
truer med at opstå, kan det efter fremgangsmåden i
artikel 24 i forordning (EØF) nr. 2 759/75 besluttes
at suspendere anvendelsen af disse bestemmelser for
det absolut nødvendige tidsrum.
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I særlig påtrængende tilfælde kan Kommissionen
efter at have undersøgt situationen på grundlag af
alle de oplysninger, den har til rådighed, beslutte at
suspendere forudfastsættelsen i højst tre arbejdsdage.
Ansøgninger om forudfastsættelsesattester, som indgi
ves i suspensionsperioden, afvises.

Artikel 6

3.

Nr. L 282/41

Supplerende bestemmelser kan udstedes efter

fremgangsmåden i artikel 24, i forordning (EØF) nr.
2759/75

Artikel 8

Der ydes ingen restitution ved udførsel af de i artikel
1, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 2759/75 nævnte pro

dukter, som indføres fra tredjelande og genudføres til
tredjelande, undtagen når den, der udfører dem,
godtgør:

1 . Ydelse af restitutionen på de betingelser, der er
fastsat i artikel 5, stk. 3, er betinget af fremlæggelse
af en forudfastsættelsesattest, som af medlemsstaterne
udstedes til enhver, der anmoder derom, uanset ansø
gerens etableringssted inden for Fællesskabet.

— at det produkt, der skal udføres, er identisk med
det tidligere indførte produkt, og

Attesten er gyldig inden for hele Fællesskabet.

I dette tilfælde er restitutionen for hvert produkt lig
med den ved indførselen opkrævede afgift, når denne
er mindre end den restitution, der skal anvendes på
udførselsdagen; når afgiften ved indførselen er større
end den restitution, der skal anvendes på udførselsda
gen, er restitutionen lig med denne sidste.

2.

Udstedelse af en forudfastsættelsesattest er be

tinget af en sikkerhedsstillelse, der skal sikre forplig
telsen til at foretage de pågældende eksportforret
ninger inden for attestens gyldighedsperiode, og
som fortabes helt eller delvis, dersom disse eksport
forretninger ikke eller kun delvis gennemføres inden

— at afgiften for dette produkt er blevet opkrævet
ved indførselen.

Artikel 9

for den nævnte frist.

Artikel 7

1.

Restitutionen betales, når det godtgøres :

— at produkterne er blevet udført af Fællesskabet og
— at det drejer sig om produkter med oprindelse i
Fællesskabet, med undtagelse af de tilfælde, i
hvilke artikel 8 kommer til anvendelse.

2.

Ved anvendelse af artikel 4 betales restitutionen

i overensstemmelse med stk. 1 , såfremt det godtgøres,
at produktet har nået det bestemmelsessted, for hvil

1 . Rådets forordning nr. 177/67/EØF af 27. juni
1967 om de almindelige regler for ydelse af restitutio
ner ved udførsel af produkter inden for svinekødsek
toren og om kriterierne for restitutionsbeløbets

fastsættelse (1), ændret ved forordning (EØF) nr.
2686/72 (2) ophæves.
2. Henvisninger til den i henhold til stk. 1 ophæ
vede forordning, skal betragtes som henvisninger til
denne forordning.

Henvisninger og referencer til artikler i den nævnte
forordning fremgår af jævnføringsoversigten i bilaget.

ket restitutionen er fastsat.

Undtagelser fra denne regel kan dog fastsættes efter
fremgansmåden i stk. 3, såfremt der fastlægges betin
gelser, der frembyder tilsvarende garantier.

Artikel 10

Denne forordning træder i kraft den 1 . november
1975 .

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

Udfærdiget i Luxembourg, den 29. oktober 1975.
?å Rådets vegne
G. MARCORA

Vormand

(!) EFT nr. 130 af 28. 6. 1967, s. 2614/67.
(2) EFT nr. L 289 af 27. 12. 1972, s. 37.
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BILAG

Sammenligningstabel

Forordning nr. 177/67/EØF

Denne forordning

artikel 5 a

artikel 6

artikel 6

artikel 7

artikel 7

artikel 8
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Nr. L 282/43

RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 2769/75
af 29. oktober 1975

om fastlæggelse af betingelserne for anvendelse af beskyttelsesforanstaltninger inden for
svinekødsektoren

RÅDET FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
europæiske økonomiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr.
2759/75 af 29 . oktober 1975 om den fælles markeds

ordning for svinekød (*), særlig artikel 18 , stk. 1 ,
under henvisning til forslag fra Kommissionen,

lande har på Fællesskabets marked, skal der ved be
dømmelsen af situationen på dette marked foruden til
selve forholdene på markedet tages hensyn til de fak
torer, der har indflydelse på udviklingen af denne
samhandel ;

der bør fastlægges sådanne foranstaltninger, som kan
træffes i henhold til forordning (EØF) nr. 2759/75,
artikel 18 ; disse foranstaltninger skal være egnet til at

bringe de alvorlige markedsforstyrrelser, eller faren
herfor, til ophør; de skal kunne tilpasses omstændig
hederne, således at det kan undgås, at de får andre
virkninger end de ønskede;

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamen
tet (2), og

såvel kriterierne for bedømmelse af markedssituatio
i

ud fra følgende betragtninger :
Forordning (EØF) nr. 2759/75 giver i artikel 18, stk. 1 ,
mulighed for at træffe egnede foranstaltninger, der

nen som de til denne situation passende foranstaltnin
ger, der i givet fald skal træffes, skal fastlægges under
hensyntagen til det forhold, at den inden for svine
kødsektoren indførte handelsordning indtil nu ikke
indeholder noget importlicenssystem ;

som markedet inden for Fællesskabet for et eller flere

af de i artikel 1 nævnte produkter på grund af indfør
sel eller udførsel er udsat for eller truet af alvorlige
forstyrrelser, som kan bringe virkeliggørelsen af de i
traktatens artikel 39 omhandlede mål i fare; disse for
anstaltninger verdrører samhandelen med tredje
lande; anvendelsen af dem ophører, når forstyrrelsen
eller faren herfor er ophørt;

det påhviler Rådet at fastsætte gennemførelsesbe
stemmelserne til artikel 18 , stk. 1 , i nævnte forord

ning, samt at fastlægge, i hvilke tilfælde og inden for
hvilke grænser medlemsstaterne kan træffe forebyg
gende foranstaltninger;

en medlemsstats adgang til at påberåbe sig forord
ning (EØF) nr. 2759/75, artikel 18 , bør begrænses til

tilfælde, som ved bedømmelsen af situationen ud fra
de ovenfor omtalte synspunkter skønnes at opfylde
betingelserne i den nævnte artikel; de foranstaltnin
ger, der i dette tilfælde kan træffes, skal have en
sådan beskaffenhed, at de forhihdrer en yderligere

forværring af markedssituationen; det skal dog dreje
sig om forebyggende foranstaltninger; anvendelsen af
de nationale foranstaltninger er på grund af deres
forebyggende karakter kun berettiget i tiden indtil
ikrafttrædelsen af en fællesskabsafgøreise herom ;

ud fra hvilke det kan bedømmes, om Fællesskabets
marked er udsat for eller truet af alvorlige forstyrrel

det påhviler Kommissionen at træffe afgørelse om de
fællesskabsbeskyttelsesforanstaltninger, der efter
begæring fra en medlemsstat skal træffes inden for en
frist på 24 timer efter begæringens fremkomst; for at

ser ;

Kommissionen kan bedømme markedssituationen

som følge heraf bør de vigtigste kriterier fastlægges,

da anvendelsen af beskyttelsesforanstaltninger afhæn
ger af, hvilken indflydelse samhandelen med tredje

bedst muligt, er det nødvendigt, at der fastsættes be
stemmelser, der sikrer, at den så tidligt som muligt
underrettes om en medlemsstats anvendelse af fore

byggende foranstaltninger; det bør derfor fastsættes,
at disse foranstaltninger meddeles Kommissionen, så
snart de er besluttet, og at denne meddelelse bør an

0 ) Se side 1 i denne Tidende.
(*) EFT nr. C 60 af 13 . 3 . 1975, s. 42.

ses som begæring i henhold til den i artikel 18, stk. 2,
\ forordning (EØF) nr. 2759/75 anførte betydning —
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UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

For at bedømme, om Fællesskabets marked for et
eller flere af de i forordning (EØF) nr. 2759/75, artikel

1 , stk. 1 , nævnte produkter, på grund af indførsel
eller udførsel er udsat for eller truet af alvorlige for
styrrelser, som kan bringe virkeliggørelsen af de i
traktatens artikel 39 omhandlede mål i fare, skal der
særligt tages hensyn til :
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Artikel 3

1 . En medlemsstat kan i forebyggende øjemed
træffe en eller flere foranstaltninger, når den på
grundlag af en bedømmelse af situationen ud fra de i
artikel 1 nævnte kriterier skønner, at den i artikel 18,
stk. 1 , i forordning (EØF) nr. 2759/75 omhandlede
situation foreligger på dens område.

De forebyggende foranstaltninger består i :
a) suspension af indførsler eller udførsler;

b) et krav om deponering af eksportafgifterne eller
sikkerhedsstillelse af samme størrelse.

a) omfanget af stedfunden eller forventet indførsel
eller udførsel,

Den under b) nævnte foranstaltning medfører kun
opkrævning af afgifterne, såfremt dette vedtages i
henhold til artikel 18, stk. 2 eller 3, i forordning

b) de disponible mængder på Fællesskabets marked,

(EØF) nr. 2759/75.

c) de på Fællesskabets marked konstaterede priser

Bestemmelserne i artikel 2, stk. 2, i nærværende for
ordning finder anvendelse.

eller disses forventede udvikling, herunder især
tendenser til et meget stort prisfald eller en særlig
stærk prisstigning,

d) den mængde af produkter, med hensyn til hvilke
der, når den førnævnte situation indtræder på
grund af indførsler, skal træffes interventionsfor
anstaltninger, eller for hvis vedkommende der be
står fare for, at sådanne skal træffes.

2. De forebyggende foranstaltninger meddeles
Kommissionen ved en telexmeddelelse, så snart de er
besluttet. Denne meddelelse anses som begæring i de i
artikel 18, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 2759/75 an
førte betydning. Disse foranstaltninger er kun gæl
dende, indtil den afgørelse træder i kraft, som Kom
missionen træffer på dette grundlag.

Artikel
Artikel 2

1 . De foranstaltninger, som kan træffes i henhold
til artikel 18, stk. 2 og 3 , i forordning (EØF) nr.
2759/75, når den i denne artikels stk. 1 forudsete
situation indtræder, er suspension af indførselen eller
udførselen eller opkrævning af eksportafgifter.
2. Disse foranstaltninger må kun træffes i det
omfang og for det tidsrum, som ubetinget er nødven
digt. De tager hensyn til den særlige situation for de
produkter, som er under transport til Fællesskabet.
De må kun omfatte produkter, der kommer fra eller
er på vej til et tredjeland. De kan begrænses til at
gælde bestemte afsendelses- eller oprindelsessteder,
bestemte bestemmelsessteder, bestemte kvaliteter eller
præsentationsformer. De kan begrænses til indførsel
til eller udførsel fra bestemte områder i Fællesskabet.

4

1 . Rådets forordning (EØF) nr. 2593/69 af 18. de
cember 1969 om fastlæggelse af betingelserne for an
vendelse af beskyttelsesforanstaltninger inden for svi
nekødsektoren (*) ophæves.

2. Henvisninger til den i henhold til stk. 1 op
hævede forordning skal betragtes som henvisninger
til denne forordning.
Artikel 5

Denne forordning træder i kraft den 1. november
1975 .

(*) EFT nr. L 324 af 27. 12. 1969, s. 6.
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Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlems
stat.

Udfærdiget i Luxembourg, den 29. oktober 1975.
På Rådets vegne
G. MARCORA

Formand
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RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 2770/75
af 29. oktober 1975

om fastsættelse af almindelige regler om tiltrædelsesudligningsbeløb for svinekød
RÅDET FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

yderligere skal der tages hensyn til den økonomiske
situation ved svineproduktion i de nye medlemssta
ter;

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
europæiske økonomiske Fællesskab,
under henvisning til traktaten om nye medlemsstaters
tiltrædelse af Det europæiske økonomiske Fællesskab
og Det europæiske Atomenergifællesskab (1), under
tegnet den 22. januar 1972, særlig artikel 62, stk. 1 , i
akten som er knyttet dertil,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og
ud fra følgende betragtninger:

Ifølge artikel 55 i akten udlignes prisforskelle for
landbrugsprodukter mellem Fællesskabet i dets
oprindelige udstrækning og de nye medlemsstater ved
opkrævning eller ydelse af udligningsbeløb, den an
vendes i samhandelen mellem disse indbyrdes og i
samhandelen mellem de nye medlemsstater og tredje
lande; i svinekødsektoren beregnes disse udlignings
beløb i overensstemmelse med artikel 75 i akten;

udligningsbeløbet pr. kilogram slagtet svin skal be
regnes på grundlag af udligningsbeløbene for den
mængde foderkorn, der er nødvendig til produktio
nen af et kilogram svinekød i Fællesskabet; denne
mængde foderkorn er blevet fastsat i artikel 1 i
Rådets forordning (EØF) nr. 2764/75 af 29. oktober
1975 om fastsættelse af regler for beregning af et
element af importafgiften for slagtede svin (2);

udligningsbeløbene for foderkorn er blevet fastsat i
overensstemmelse med Rådets forordning (EØF) nr.

for de øvrige produkter omhandlet i Rådets forord
ning (EØF) nr. 2759/75 af 29. oktober 1975 om den
fælles markedsordning for svinekød (4) skal udlig
ningsbeløbet afledes af udligningsbeløbet for slagtede
svin ved hjælp af de koefficienter, der anvendes ved
beregning af afgiften;

i medfør af artikel 7 i forordning (EØF) nr. 2757/75
kan opkrævning og ydelse af de for korn gældende
udligningsbeløb begrænses for at afhjælpe de i aktens
artikel 56 nævnte situation; det er nødvendigt at tage
hensyn til denne begrænsning for varer inden for svi
nekødsektoren i deres egenskab af følgeprodukter af
korn for at sikre, at den fælles markedsordning virker
bedst muligt; der er yderligere grund til at undtage
svinefedt, som er undergivet særlige markedsbetingel
ser i visse medlemsstater, fra denne begrænsning i
udligningsbeløbet;

formålet med udligningsbeløbene i samhandelen in
den for Fællesskabet er at muliggøre omsætning af
varer mellem to medlemsstater, der har forskelligt
prisniveau, på tilfredsstillende måde; der bør derfor
opkræves et udligningsbeløb i tilfælde af indførsel til
en medlemsstat, som har et højere prisniveau for
foderkorn, og omvendt ydes et sådant beløb i tilfælde
af udførsel til en medlemsstat, som har et lavere pris
niveau for foderkorn ;

herefter betyder artikel 55, stk. 1 , litra a), i akten,
ifølge hvilken udligningsbeløbene opkræves af den
importerende medlemsstat eller ydes af den eksporte
rende medlemsstat, at pligten til at opkræve eller yde
disse beløb påhviler den medlemsstat, hvis prisni
veau for foderkorn er det højeste;

2757/75 af 29 . oktober 1975 om fastsættelse af almin

delige regler for ordningen om tiltrædelsesudlignings
beløb for korn (3);

(^ EFT nr. L 73 af 27. 3 . 1972, s. 5 .
(2) Se side 21 i denne Tidende.
(3) EFT nr. L 281 af 1 . 11. 1975, s. 104.

fremgangsmåden vedrørende opkrævning og ydelse af
udligningsbeløbene bør fastsættes således, at fordrej
ninger i samhandelen undgås —

(4) Se side 1 i denne Tidende.
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UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Nr. L 282/47

for det korn, der indgår i den i artikel 1 i forordning
(EØF) nr. 2764/75 omhandlede mængde foderkorn.

Hvis beløbet dog viser en afvigelse på mindre end
5 % i forhold til det for det foregående kvartal fast

Artikel 1

satte beløb, fastholdes det uændret.

1 . De tiltrædelsesudligningsbeløb som anvendes i
samhandelen mellem Fællesskabet i dets oprindelige
udstrækning og de nye medlemsstater, og mellem
disse sidste og tredjelande for kød af tamsvin i hele
og halve kroppe, også uden hoved, tæer eller flomme
under pos. 02.01 A III a) 1 i den fælles toldtarif, her
efter betegnet » slagtet svin«, beregnes på grundlag af
de i stk. 2 anførte beløb, idet der tages hensyn til ud
svingene i de tiltrædelsesudligningsbeløb, som anven
des for den mængde foderkorn, der er nødvendig til
produktion af et kilogram svinekød i Fællesskabet.

2. De i stk. 1 omhandlede beløb er følgende for
månederne juni og juli 1973 gældende udligningsbe
løb :

2. Stk. 1 finder ikke anvendelse på udligningsbeløb
for varer, der henhører under pos. 15.01 A i den
fælles toldtarif.

Artikel 4

De tiltrædelsesudligningsbeløb som anvendes i sam
handelen mellem to nye medlemsstater, er lig med
forskellen mellem de tiltrædelsesudligningsbeløb, der

anvendes i samhandelen mellem hver af disse nye
medlemsstater og Fællesskabet i dets oprindelige
udstrækning.

Regningsenheder pr. 100 kg.
Danmark

1,36,

Artikel 5

Irland

5,60,

I samhandelen mellem de nye medlemsstater indbyr
des og med Fællesskabet i dets oprindelige udstræk
ning opkræves eller ydes tiltrædelsesudligningsbelø
bene af den af de pågældende to stater, hvis prisni
veau for den mængde foderkorn, som er omhandlet i
artikel 1 i forordning (EØF) nr. 2764/75, er højest.

Det forenede Kongerige

13,30.

Artikel 2

De tiltrædelsesudligningsbeløb for de i artikel 1 , stk.
1 , i forordning (EØF) nr. 2759/75 omhandlede varer,
med undtagelse af slagtede svin, som anvendes i sam

handelen mellem Fællesskabet i dets oprindelige
udstrækning og de nye medlemsstater, og mellem
disse sidste og tredjelande, afledes af tiltrædelsesud
ligningsbeløbene for slagtede svin ved hjælp af de
koefficienter, der udtrykker de forhold, som er
omhandlet i artikel 10, stk. 1 og 2, litra a), i
ovennævnte forordning.

Artikel 3

1 . Såfremt artikel 7 i forordning (EØF) nr. 2757/75
anvendes i én eller flere af de første 75 dage i et kvar
tal forud for den 1 . august, den 1 . november, den 1 .
februar eller den 1 . maj, fastsættes det beløb, som i
det følgende kvartal skal anvendes som udligningsbe
løb for de i artikel 1 og 2 omhandlede varer, kvar
talsvis på grundlag af gennemsnittet af de beløb, der i

de første 75 dage af det foregående kvartal var fastsat

Artikel 6

1 . I somhandelen mellem de nye medlemsstater og
tredjelande trækkes tiltrædelsesudligningsbeløbene
fra afgifterne og restitutionsbeløbene.
2.

Hvis der for en vare er fastsat et tiltrædelsesud

ligningsbeløb, og hvis restitutionsbeløbet er mindre
end dette udligningsbeløb eller ikke er fastsat, kan
der i vedkommende nye medlemsstat ved udførsel til
tredjelande af den omhandlede vare opkræves et be
løb, der højst er lig med forskellen mellem tiltrædel
sesudligningsbeløbet og restitutionsbeløbet eller efter
omstændighederne højst lig med tiltrædelsesudlig
ningsbeløbet.

Artikel 7

De tiltrædelsesudligningsbeløb der anvendes er det,

der gælder på dagen for udførselen eller indførselen.
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Artikel 8

Artikel 9

1 . De nærmere bestemmelser om ydelse, opkræv
ning og inddrivelse af tiltrædelsesudligningsbeløb
fastsættes således, at de navnlig forhindrer fordrejnin
ger i samhandelen, og efter den fremgangsmåde, der
er fast;sat i artikel 24 i forordning (EØF) nr. 2759/75 .

1.
Rådets forordning (EØF) nr. 234/73 af 31 .
januar 1973 om fastsættelse af almindelige regler om
udligningsbeløb for svinekød ( 1 ), ændret ved forord
ning ( EØF) nr. 2879/73 af 22. oktober 1973 (2),
ophæves.

Gennemførelsesbestemmelserne til denne for

2. Henvisninger til den i henhold til stk. 1 ophæ
vede forordning skal betragtes som henvisninger til
denne forordning.

2.

ordning, navnlig angående andre udligningsbeløb end
de i artikel 1 , stk. 1 , omhandlede, fastsættes efter
samme fremgangsmåde.
3.

De i ,artikel 3 nævnte beløb fastsættes af Kom

Artikel 10

Denne forordning træder i kraft den 1 . november
1975 .

missionen .

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

Udfærdiget i Luxembourg, den 29 . oktober 1975 .
På Rådets vegne
G. MARCORA

Vormand

(») EFT nr. L 29 af 1 . 2 . 1973 , s. 1 .
(2) EFT nr. L 297 af 25 . 10 . 1973 , s. 3 .
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RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 2771/75
af 29. oktober 1975

om den fælles markedsordning for æg

RÅDET FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
europæiske økonomiske Fællesskab, særlig artikel 42

der afpasses efter den indvirkning, som forskellen
mellem foderkornpriserne inden for Fællesskabet og
på verdensmarkedet udøver på foderomkostningerne
samt efter nødvendigheden af at beskytte forarbejd
ningsvirksomheden inden for Fællesskabet;

og 43 ,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,
under henvisning til udtalelse fra Europa-Parla
mente (*) og ud fra følgende betragtninger :

Siden de grundlæggende bestemmelser om markeds
ordningen for æg blev vedtaget, er de blevet ændret
flere gange ; som følge af deres store antal og kom
plekse karakter, og fordi de er spredt i forskellige
numre af De Europæiske Fcellesskabers Tidende, er
disse tekster vanskelige at anvende og mangler derfor
den nødvendige klarhed, som enhver lovgivning bør
have ; de bør derfor kodificeres ;

funktionen og udviklingen af det fælles marked for
landbrugsprodukter skal ledsages af udformningen af
en fælles landbrugspolitik, og denne skal særlig om
fatte en fælles markedsordning for landbrugsproduk
ter, der kan antage forskellige former efter produkt
ternes art ;

den fælles landbrugspolitik har til formål at nå de i
artikel 39 i traktaten anførte mål ; for at stabilisere
markederne og sikre den pågældende landbrugsbe
folkning en rimelig levestandard er det navnlig inden
for ægsektoren nødvendigt, at der kan træffes foran
staltninger, som skal lette udbudets tilpasning til mar
kedets behov;

virkeliggørelsen af et enhedsmarked for æg indebæ
rer, at der for samhandelen over Fællesskabets ydre
grænser indføres ensartede regler, der omfatter et
system med importafgifter og eksportrestitutioner ;

forstyrrelser på Fællesskabets marked som følge af
udbud på verdensmarkedet til unormalt lave priser
skal undgås ; der bør derfor fastsættes slusepriser, og
importafgifterne bør forhøjes med en tillægsafgift, når
tilbudspriserne franko grænse er lavere end disse pri
ser ;

muligheden for ved udførsel til tredjelande at yde en
restitution, der er lig med forskellen mellem priserne
inden for Fællesskabet og på verdensmarkedet vil
kunne sikre Fællesskabets deltagelse i den internatio
nale handel med æg ; for at garantere Fællesskabets
eksportører en vis sikkerhed for restitutionernes sta
bilitet er det hensigtsmæssigt at åbne mulighed for at
forudfastsætte restitutionerne inden for ægsektoren ;

som tillæg til det ovenfor beskrevne system bør der, i
det omfang markedssituationen kræver det, åbnes
mulighed for helt eller delvis at forbyde anvendelse af
proceduren for aktiv forædling ;

importafgiftssystemet gør det muligt at se bort fra
alle øvrige beskyttelsesforanstaltninger ved Fællesska
bets ydre grænser; dette afgiftssystem kan dog under
usædvanlige omstændigheder vise sig utilstrækkeligt ;
for at Fællesskabets marked ikke i sådanne tilfælde

skal være uden beskyttelse mod de forstyrrelser, der
måtte følge deraf, efter at de tidligere importhindrin
ger er blevet fjernet, bør Fællesskabet have mulighed
for hurtigt at træffe alle nødvendige foranstaltniger ;

begrænsninger i den frie vareomsætning, som er
resultatet af anvendelse af forholdsregler beregnet på
for at nå dette mål er det principielt tilstrækkeligt, at
der pålægges indførsler fra tredjelande importafgifter,

at bekæmpe udbredelse af sygdomme hos dyr, kan
skabe vanskeligheder på markedet i en eller flere
medlemsstater ; det er nødvendigt at åbne mulighed
for at indføre undtagelsesforanstaltninger til støtte af
markedet med henblik på at afhjælpe en sådan situa

f 1 ) EFT nr. C 60 af 13 . 3 . 1975, s . 41 .

tion ;
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for at lette gennemførelsen af de påtænkte bestem
melser, bør der fastlægges en fremgangsmåde, ved
hvilken der inden for rammerne af en forvaltningsko
mité tilvejebringes et snævert samarbejde mellem
medlemsstaterne og Kommissionen ;

b) » rugeæg«: rugeæg fra fjerkræ ;
c) » hele produkter«: æg fra fjerkræ, uden skal, spi
selige,
— friske eller konserverede, også sødede,

— tørrede, også sødede;

virkeliggørelsen af et enhedsmarked ville gennem

ydelse af visse former for støtte kunne bringes i fare;
derfor bør de bestemmelser i traktaten, der gør det
muligt at vurdere den af medlemsstaterne ydede
støtte og at forbyde sådan støtte, som er uforenelig
med det fælles marked, bringes i anvendelse inden for

d) » delprodukter«: æggeblommer fra fjerkræ, spise
lige,
— friske eller konserverede, også sødede,

— tørrede, også sødede;

ægsektoren ;

den fælles markedsordning for æg skal på passende
måde tage lige meget hensyn til de i traktatens artik
ler 39 og 110 fastsatte mål;
de udgifter, som medlemsstaterne har afholdt som
følge af de forpligtelser, som anvendelsen af denne
forordning medfører, påhviler Fællesskabet i overens
stemmelse med artikel 2 og 3 i Rådets forordning
(EØF) nr. 729/70 af 21 . april 1970 om finansiering af

den fælles landbrugspolitik (1), ændret ved f^ordning
(EØF) nr. 1566/72 (2) —
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e) » kvartal «: en tre måneders periode begyndende
den 1 . februar, 1 . maj , 1 . august eller 1 . novem
ber.

Artikel 2

1.

For i erhverslivet at fremme sådanne initiativer,

som kan lette tilpasningen af udbudet til markedets
krav, med untagelse af initiativer, der vedrører tilba
getrækning af produkterne fra markedet, kan der,
med hensyn til de i artikel 1 , stk. 1 , nævnte produk
ter, træffes følgende fællesskabsforanstaltninger :
— foranstaltninger til fremme af en bedre organisa
tion af produkternes fremstilling, forarbejdning
og forhandling;

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

— foranstaltninger til forbedring af produkternes
kvalitet;
Artikel 1

1 . Den fælles markedsordning for æg omfatter føl
gende produkter :

— foranstaltninger, der skal muliggøre opstilling af
kort- eller langfristede prognoser på grundlag af
kendskab til de anvendte produktionsmidler;
— foranstaltninger, der skal gøre det lettere at kon
statere markedsprisudviklingen.

Pos. i den

Varebeskrivelse

fælles toldtarif

a) 04.05 AI

V

_ Æg af fjerkræ (høns, ænder, gæs,
kalkuner, perlehøns), med skal,

De almindelige regler for disse foranstaltniger
fastsættes efter den i artikel 43 , stk. 2, i traktaten an
førte fremgangsmåde.

friske eller konserverede

b) 04.05 BI

Æg uden skal samt æggeblommer,
spiselige, friske, tørrede eller på
anden måde konserverede, også
sødede

2.

I denne forordning forstås ved :

a) » æg i skal «: æg fra fjerkræ, i skal friske eller kon
serverede, andre end rugeæg som nævnt under

2. For et eller flere af de i artikel 1 , stk. 1 , nævnte
produkter fastsættes handelsnormer. Disse normer
kan særlig vedrøre inddeling i kvalitets- og vægtklas
ser, emballering oplagring, transport, præsentation og
mærkning.

Normerne og deres anvendelsesområde samt de
almindelige regler for deres anvendelse vedtages af
Rådet på forslag af Kommissionen med kvalificeret
flertal .

litra b);
Artikel 3

(*) EFT nr. L 94 af 28 . 4. 1970, s. 13 .

(2) EFT nr. L 167 af 25. 7. 1972, s. 5.

Ved indførsel i Fællesskabet af de i artikel 1 , stk. 1 ,

nævnte produkter opkræves en importafgift, der for
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Artikel 5

hvert kvartal fastsættes forud efter den i artikel 17

anførte fremgangsmåde.
1 . Importafgifter for de i artikel 1 , stk. 1 , litra b),
nævnte produkter afledes af importafgiften for æg i
skal som følger:

Artikel 4 ,

1.

Importafgiften for æg i skal sammensættes :

a) af et element lig med forskellen mellem priserne
inden for Fællesskabet og på verdensmarkedet på
den mængde foderkorn, som inden for Fælles
skabet er nødvendig til produktion af et kilogram

— for hele produkter : af den til produktion af et
kilogram af disse produkter anvendte mængde æg
i skal;

— for delprodukter : af den til produktion af et kilo
gram af disse produkter anvendte mængde æg i
skal samt af det gennemsnitlige forhold mellem
handelsværdierne af ægbestanddelene.

æg i skal.

Foderkornpriserne inden for Fællesskabet
tes en gang årligt for en tolv måneders
begyndende 1 . august, og under hensyn
skelpriserne på disse kornarter og disses
lige tillæg.

fastsæt
periode
til tær
måned

Foderkornpriserne på verdensmarkedet
tes hvert kvartal på grundlag af priserne
kornarter i den seks måneders periode,
forud for det kvartal, i hvilket nævnte
udregnes.

fastsæt
på disse
der går
element

2t De koefficienter, der udtrykker de mængder og
det forhold, der omhandles i stk. 1 , fastsættes efter
den i artikel 17 anførte fremgangsmåde. Mindst en
gang om året foretages der en fornyet undersøgelse af
de oplysninger, der ligger til grund for en sådan
fastsættelse.

Ved fastsættelsen af den fra 1 . november, 1 .
februar og 1 . maj gældende importafgift tages der
dog kun hensyn til foderkornprisernes udvikling
på verdensmarkedet, når der samtidig fastsættes
en ny slusepris ;
b) af et element lig med 7 % af gennemsnittet af de
slusepriser, der gælder i de fire kvartaler forud for
hvert års 1 . maj.
'

Artikel 6

Konstateres der på Fællesskabet marked en betydelig
prisstigning, og dette forhold må påregnes at
fortsætte, således at markedet forstyrres eller trues af
forstyrrelser, kan de nødvendige foranstaltninger
træffes.

Rådet vedtager på forslag af Kommissionen med kva
lificeret flertal de almindelige regler for denne artikels
anvendelse.

Artikel 7

Dette element fastsættes en gang om året for en
tolv måneders periode begyndende 1 . august.

1 . Slusepriserne fastsættes forud for hvert kvartal
efter den i artikel 17 anførte fremgangsmåde.

2. Importafgiften for rugeæg beregnes efter samme
metode som importafgiften for æg i skal. Dog forstås
ved foderkornmængde den mængde, der inden for
Fællesskabet er nødvendig til produktion af et
rugeæg ; sluseprisen er sluseprisen for rugeæg.
"

3.

På forslag af Kommission og med kvalificeret

2.

Sluseprisen for æg i skal sammensættes :

a) af et beløb lig med verdensmarkedsprisen på den
mængde foderkorn, der i tredjelande er nødvendig
til produktion af et kilogram æg i skal ;

flertal

b) af et fast beløb, der omfatter de øvrige foderom
kostninger samt de almindelige omkostninger i
forbindelse med produktion og forhandling.

— bestemmer Rådet den mængde foderkorn, der er
nødvendig til produktion af et kilogram æg i skal,
og den mængde foderkorn, der er nødvendig til
produktion af et rugeæg, samt procentsatserne af
de forskellige foderkornarter, som indgår i disse
mængder;

Verdensmarkedsprisen
på
foderkornmængden
fastsættes hvert kvartal på grundlag af priserne på
disse kornsorter i den seks måneders' periode, der går
forud for det kvartal, i hvilket sluseprisen fastsættes.

— vedtager Rådet reglerne for denne artikels anven

Ved fastsættelsen af den fra 1 . november, 1 . februar
og 1 . maj gældende slusepris tages der dog kun hen
syn til foderkornprisernes udvikling på verdensmar

delse.
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kedet, når prisen på den nævnte mængde udviser en
mindsteafvigelse i forhold til den pris, der er benyttet
ved beregning af sluseprisen i det foregående kvartal.
Mindst en gang om året foretages der en fornyet un
dersøgelse af de oplysninger, der ligger til grund for
fastsættelsen af det under litra b) nævnte faste beløb.

3 . Sluseprisen for rugeæg beregnes efter samme
metode som sluseprisen for æg i skal; dog forstås ved
verdensmarkedsprisen for foderkornmængden prisen
for den i tredjelande til produktion af et rugeæg nød
vendige mængde, og det faste beløb er det beløb, der
omfatter de øvrige foderomkostninger samt ide almin
delige omkostninger ved produktion og forhandling
af et rugeæg.

4.

1.11.75

Gennemførelsesbestemmelserne til denne artikel

vedtages efter den i artikel 17 anførte fremgangs
måde.

Efter samme fremgangsmåde fastsættes i givet fald
tillægsafgifterne.

Artikel 9

1 . For at muliggøre udførsel af ,de i artikel 1 , stk.
1 . anførte produkter i uændret stand eller i form af
de i bilag I nævnte varer på grundlag af verdensmar
kedspriserne for disse produkter kan forskellen mel
lem disse priser og priserne inden for Fællesskabet i
det nødvendige omfang udlignes ved en eksportresti
tution.

i

4. Slusepriserne for de i artikel 1 , stk. 1 , litra b),
nævnte produkter afledes af sluseprisen for æg i skal
under hensyntagen til basisstoffets værdiforringelse,
de for disse produkter ifølge artikel 5, stk. 2, fastsatte
koefficienter samt et efter fremgangsmåden i artikel 17
fastsat fast beløb for de almindelige omkostninger
ved produktion og forhandling.
5 . Rådet fastsætter på forslag af Kommissionen
med kvalificeret flertal reglerne for denne artikels an
vendelse .

Artikel 8

2.

Restitutionen er den samme for hele Fællesska

bet. Den kan være forskellig alt efter bestemmelssted.

Den fastsatte restitution ydes på begæring af den in
teresserede.

Ved restitutionens fastsættelse tages der særlig hensyn
til nødvendigheden af at skabe ligevægt mellem an
vendelsen af Fællesskabets basisprodukter med hen
blik på udførsel til tredjelande af forarbejdede pro
dukter og anvendelsen af produkter fra disse lande,
der tillades indført til forædling.
Rådet fastsætter på forslag af Kommissionen med
kvalificeret flertal de almindelige regler for ydelse og
forudfastsættelse af eksportrestitutionerne samt krite
rierne for fastsættelse af restitutionsbeløbene.

1 . Bliver tilbudsprisen franko grænse på et pro
dukt lavere end sluseprisen, forhøjes importafgiften
for dette produkt med en tillægsafgift, der er lig med
forskellen mellem sluseprisen og tilbudsprisen franko
grænse .

2. Denne tillægsafgift bortfalder dog over for tred
jelande, som er villige og i stand til at garantere, at
den faktiske pris ved indførsel i Fællesskabet af pro
dukter med oprindelse i og hidrørende fra deres
område, ikke er lavere end sluseprisen for det pågæl
dende produkt, og at enhver fordrejning i samhande
len undgås.

3 . Tilbudsprisen franko grænse fastsættes for al
indførsel fra samtlige tredjelande.
Finder udførsler fra et eller flere tredjelande imidler
tid sted til unormalt lave priser, der er lavere end de
priser, der anvendes af andre tredjelande fastsættes en
anden tilbudspris franko grænse for udførsler fra
disse andre lande.

Restitutionerne fastsættes med regelmæssige tidsinter
valler efter den i artikel 17 anførte fremgangsmåde.
Kommissionen kan, på begæring af en medlemsstat
eller på eget initiativ ændre restitutionsbeløbene in
den for tidsintervallerne, såfremt det er nødvendigt.
3.

Gennemførelsesbestemmelserne til denne artikel

fastsættes efter den i artikel 17 anførte fremgangs
måde.

Artikel 10

I det omfang, det er nødvendigt for at den fælles
markedsordning for æg kan fungere bedst muligt,
kan Rådet på forslag af Kommissionen med kvalifice
ret flertal helt eller delvis udelukke anvendelsen af

proceduren for aktiv forældning for følgende produk
ter :

— de i artikel 1 , stk. 1 , nævnte produkter, der er be
stemt til fremstilling af de i artikel 1 , stk. 1 , litra
b), nævnte produkter.
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— og i særlige tilfælde de i artikel 1 , stk. l , nævnte
produkter, der er bestemt til fremstilling af de i
bilag I nævnte varer.

3.

Nr.L 282/53

Enhver medlemsstat kan inden for en frist at

tre arbejdsdage efter meddelelsesdagen indbringe den
af Kommissionen trufne foranstaltning for Rådet.
Rådet træder omgående sammen. Det kan med kvali
ficeret flertal ændre eller ophæve den pågældende
foranstaltning.

Artikel 11

1 . Ved tariferingen af de af denne forordning
omfattede produkter gælder de almimdelige regler for
fortolkningen af den fælles toldtarif og de særlige

regler for dens anvendelse; den tarifnomenklatur, der
følger af denne forordnings anvendelse, optages i den
fælles toldtarif.

Artikel 13

De i artikel 1 , stk. 1 nævnte varer, som er fremstillet
eller forarbejdet på basis af produkter, som ikke
omfattes af artikel 9, stk. 2, og artikel 10, stk. 1 , i
traktaten, kan ikke frit omsættes inden for Fællesska
bet.

2.

Medmindre andet bestemmes i denne forord

ning eller Rådet med kvalificeret flertal træffer afvi
gende bestemmelse, er det forbudt:
— at opkræve nogen form for told eller afgifter med
tilsvarende virkning,
— at anvende nogen form for kvantitative restriktio
ner eller foranstaltninger med tilsvarende virk
ning.
Som foranstaltning mod tilsvarende virkning som en
kvantitativ restriktion anses bl.a. begrænsning af
udstedelse af import- og eksportlicenser til en bestemt
gruppe berettigede.

Artikel 14

For at tage hensyn til de begrænsninger i den frie
vareomsætning, som ville kunne blive resultatet af
anvendelsen af forholdsregler beregnet på at
bekæmpe udbredelse af sygdomme hos dyr, kan der
efter den i artikel 17 anførte fremgangsmåde, træffes
undtagelsesforanstaltninger til støtte for det marked,
som berøres af sådanne begrænsniger. Disse foran
staltninger må kun træffes i det omfang og for det
tidsrum, det er strengt nødvendigt for understøttelsen
af dette marked.

Artikel IS
Artikel 12

1 . Bliver Fællesskabets marked, for et eller flere af
de i artikel 1 , stk. 1 , nævnte produkter, på grund af
indførsler eller udførsler udsat for eller truet af alvor

Medlemsstaterne og Kommissionen meddeler gensi

digt hinanden de oplysninger, der er nødvendige til
gennemførelsen af denne forordning. De nærmere be
stemmelser vedrørende meddelelse og udbredelse af
disse oplysninger fastsættes efter den i artikel 17 an
førte fremgangsmåde.

lige forstyrrelser, som kan bringe de i artikel 39 i
traktaten omhandlede mål i fare, kan der i samhande
len med tredjelande anvendes egnede foranstaltnin
ger, indtil forstyrrelsen eller faren, derfor er fjernet.

Rådet vedtager på forslag af Kommissionen med kva
lificeret flertal gennemførelsesbestemmelserne til dette
stykke og bestemmer, i hvilke tilfælde og inden for
hvilke grænser medlemsstaterne kan træffe beskyttel
sesforanstaltninger.

Artikel 16

1 . Der nedsættes en forvaltningskomité for
fjerkrækød og æg — i det følgende benævnt »Komi
teen « — som består af repræsentanter for medlems
staterne og har en repræsentant for Kommissionen
som formand.

2.

2. Indtræder den i stk. 1 omhandlede situation,
træffer Kommissionen på begæring af en medlemsstat
eller på eget initiativ bestemmelse om de nødvendige
foranstaltninger, som meddeles medlemsstaterne, og
som straks bringes i anvendelse. Har Kommissionen
fået forelagt begæring fra en medlemsstat, træffer den

afgørelse herom inden 24 timer efter begæringens
modtagelse.

I denne Komité tildeles der medlemsstaternes

stemmer vægt i henhold til traktatens artikel 148, stk.
2. Formanden deltager ikke i afstemningen.

Artikel 17

1. Når der henvises til den fremgangsmåde, som er
beskrevet i denne artikel, retter formanden henven
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delse til Komiteen enten på eget initiativ eller på
begæring af en medlemsstats repræsentant.

Artikel 20

2.
Kommissionens repræsentant forelægger et
udkast til de foranstaltninger, der skal træffes. Komi
teen afgiver en udtalelse vedrørende disse foranstalt

passende måde tages hensyn både til de i artikel 39

Ved gennemførelsen af denne forordning skal der på
og artikel 110 i traktaten fastsatte mål.

ninger inden for en frist, som formanden t kan

fastsætte under hensyn til, hvor meget de forelagte
spørgsmål haster. Udtalelsen vedtages med et flertal
af enogfyrre stemmer.
3.

Kommissionen vedtager foranstaltninger, som

straks kan finde anvendelse . Såfremt disse foranstalt

ninger imidlertid ikke er i overensstemmelse med
Komiteens udtalelse, meddeles de straks Rådet af

Artikel 21

Såfremt Italien gør brug af artikel 23 i Rådets forord
ning (EØF) nr. 2727/75 af 29. oktober 1975 om den

fælles markedsordning for korn (x), træffer Rådet på

forslag af Kommissionen med kvalificeret flertal de
. nødvendige foranstaltninger for at forhindre konkur
rencefordrejninger.

Kommissionen. I dette tilfælde kan Kommissionen

udsætte anvendelsen af de foranstaltninger, den har
vedtaget, i et tidsrum af højst en måned fra denne
meddelelse.
"Rådet kan med kvalificeret flertal inden for en frist af

en måned træffe anden afgørelse.
Artikel 18

Komiteen kan undersøge ethvert andet spørgsmål,
som formanden på eget initiativ eller på begåsring af
en medlemsstats repræsentant forelægger den.

Artikel 22

1.
Rådets forordning nr. 122/67/EØF af 13 . juni
1967 om den fælles markedsordning for æg (2), senest
ændret ved afgørelse truffet af Rådet for De europæi
ske Fællesskaber 1 . januar 1973 om tilpasning af
dokumenter vedrørende nye medlemsstaters tiltræ
delse af De europæiske Fællesskaber (3 ), ophæves.
2. Henvisninger til den i henhold til stk. 1 ophæ
vede forordning skal betragtes som henvisninger til
denne forordning.
Henvisninger og referencer til artikler i den nævnte

forordning fremgår af sammenligningstabellen i
Artikel 19

Medmindre andet bestemmes i denne forordning, fin
der artiklerne 92-94 i traktaten anvendelse på frem
stilling af og handel med de i artikel 1 , stk. 1 , nævnte
produkter.

bilag II.
Arikel 23

Denne forordning træder i kraft den 1 . november
1975 .

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

Udfærdiget i Luxembourg, den 29. oktober 1975 .
På Rådets vegne
G. MARCORA

Formand

C1 ) EFT nr. L 281 af 1 . 11 . 1975 , s. 1 .
(2) EFT nr. 117 af 19 . 6. 1967, s. 2293 /67.
(») EFT nr. L 2 af 1 . 1 . 1973 s. 1 .
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BILAG 1

Pos . i den
fælles toldtarif

18.06

Varebeskrivelse

Chokolade og chokoladevarer samt andre næringsmidler med indhold af
kakao

19.03

Makaroni, spaghetti og lignende varer:
A. Med tilsætning af æg

19.08

Kiks og kager og andet finere bagværk, også med indhold af kakao (uanset
mængden )

22.09 C

Alkoholholdige drikkevarer
ex. V. Andre varer:

— med indhold af æg eller æggeblomme

35.02 A

Albumin :
II. I andre tilfælde : -

ex a) Ægalbumin :

1 . Tørret (som blade, skæl, krystaller, pulvere etc.)
2 . Andre varer

BILAG II

Sammenligningstabel

Forordning nr. 122/67/EØF

Denne forordning

artikel 13a

artikel 14

artikel 14

artikel 19

artikel 22

artikel 21

Bilag

Bilag I
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RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 2772/75
af 29. oktober 1975
v

om handelsnormer for æg

RÅDET FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
europæiske økonomiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr.
2771/75 af 29. okktober 1975 pm den fælles markeds

den tilstræbte kvalitetsforbedring kræver regelmæssig
og hyppig afhentning af æggene ; det er derfor af be
tydning, at der oprettes en fortegnelse over leveran
dørerne til de virksomheder, der er godkendt til sor
tering i kvalitets- og vægtklasser;

sorteringen skal forbeholdes de virksomheder, der er
tilstrækkelig udstyret hertil;

ordning for æg (1 ), særlig artikel 2, stk. 2,
under henvisning til forslag fra Kommissionen, og
ud fra følgende betragtninger :

Forordning (EØF) nr. 2771/75 bestemmer, at der
fastsættes handelsnormer for produkter inden for
ægsektoren, især vedrørende disse produkters indde
ling i kvalitets- og vægtklasser, emballering, oplag
ring, transport, præsentation og mærkning ;
sådanne normer kan bidrage til, at kvaliteten af æg
forbedres, og afsætningen af æg dermed lettes ; det er
således i producenternes, forhandlernes og forbruger
nes interesse, at handelsnormer anvendes på høn
seæg, som er egnet til menneskeføde ;
for opstillingen af sådanne normer er det nødvendigt,
at æg, der er egnet til menneskeføde, let kan skelnes
fra æg, der er uegnede hertil og principielt er bestemt
til anvendelse i andre industrier end levnedsmiddelin

dustrien, og endvidere kræves, at hønseæg ikke må
kunne blandes med andre æg;
normerne skal gælde for alle hønseæg, der bringes i
handelen inden for Fællesskabets område; det synes
dog nødvendigt, at visse former for salg fra produ
cent til forbruger holdes uden for normernes anven
delsesområde, for så vidt det drejer sig om små
mængder. Endvidere bør sådanne æg, som befordres
fra produktionsstedet til et pakkeri eller til bestemte
engrosmarkeder, samt de for levnedsmiddelindustrien
bestemte æg undtages fra sorterings- og mærknings
pligten;

(M Se side 49 i denne Tidende.

kvalitetsforskrifterne for æg skal være let forståelige
for forbrugerne og være i overensstemmelse med
rationaliseringsbestræbelserne i alle omsætningsled ;
der må derfor foreskrives et begrænset, men tilstræk
keligt antal kvalitets- og vægtklasser;
for at sikre, at der tilbydes forbrugerne en vare af god
kvalitet, må der stilles store kvalitetskrav for hver
kvalitetsklasses vedkommende;

kvalitetskendetegnene for klassen » friske æg« må der
for beskrives således, at de gælder for æg af første
kvalitet; visse æg kan anses for » ekstra friske «,
såfremt der foreligger en særlig garanti for friskhed;
æg af sædvanlig handelsmæssig kvalitet, som efter de
res kvalitetskendetegn ikke kan klassificeres som
» friske æg«, skal benævnes » æg af 2. kvalitet« og sor
teres i overensstemmelse hermed; principielt skal til
denne klasse henføres æg, som har været gjort til
genstand for rengøring, porelukning (coating), køling
eller konservering;
For æg, som ikke opfylder de for de højere kvalitets
klasser gældende krav, men som er egnet til mennes
keligt forbrug, bør der opstilles en tredie kvalitets
klasse ; disse » frasorterede æg«, skal være bestemt til
oparbejdning eller til levnedsmiddelindustrien; visse
rugede æg, som på gundlag af deres kvalitetskende
tegn i begrænset omfang kan anvendes til fremstilling
af pasteuriserede ægprodukter, kan indgå i denne
klasse;

forbrugerne må have mulighed for at skelne mellem
æggene i de forskellige kvalitets- og vægtklasser;
dette krav kan opfyldes ved mærkning af æg og
emballager;
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mærkningen af »friske æg« kan gøres frivillig, idet
mærkningspligten for de øvrige æg garanterer for, at

Nr. L 282/57

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

det er let at skelne;
Artikel 1

den, der bringer »friske æg« på markedet, bør have
adgang til i reklameøjemed at anbringe andre angivel
ser på disse æg;
enhver anden mærkning ville kunne ændre handels
vilkårene inden for Fællesskabet;

der bør fastsættes sådanne fælles regler for emballe
ring, der sikrer opretholdelse af æggenes kvalitet og
letter handelen med æg såvel som kontrollen med

I denne forordning forstås ved

1 . »Æg«: sådanne hønseæg i skal, som er egnet til
direkte forbrug eller til anvendelse i levnedsmid
delindustrien, undtagen rugede æg, der ikke opfyl
der betingelserne i artikel 6, stk. 2.
2. » Industriæg«: andre end de under nr. 1 omhand
lede hønseæg i skal.

normernes overholdelse;

3 . »Rugeæg«: æg, der er bestemt til produktion af
daggamle kyllinger, og som kan identificeres efter
reglerne om rugeæg.

for at give forbrugeren mulighed for valg og garan
tere ham en vare, der stemmer overéns med kvalitets
og vægtklasserne, skal detailhandlerne på eller ved

4. »Rugede æg«: æg fra tidspunktet for anbringelsen
i rugemaskine.

siden af de udbudte varer anføre de hertil svarende

angivelser;

i producenternes og forbrugernes interesse er det
påkrævet, at æg, der indføres fra tredjeland, er i over
ensstemmelse med Fællesskabets normer;

5. » Forhandling«: opbevare med salg for øje, stille til
salg, udbyde og tilbyde, sælge, levere samt på en
hver anden måde bringe i omstætning.
6. »Ægsamler«: enhver, der har tilladelse til afhent
ning af æg eller industriæg hos producenterne
med det formål at levere dem til

a) et pakkeri,

for at gøre det muligt at gennemføre en fællesskabs
ordning for import og eksport af æg, må det kræves,
at æg, der indføres fra tredjelande, er forsynet med
angivelse af oprindelseslandets navn;

b) et marked, til hvilket kun grossister, hvis virk
somhed er godkendt som pakkeri, har adgang
som købere, eller
c) til industrien.

særlige i visse tredjelande gældende bestemmelser kan
berettige undtagelser for i sådanne tilfælde at mulig
gøre eksport fra Fællesskabets område;

det tilkommer hver enkelt medlemsstat at udpege det
organ eller de organer, som er ansvarlige for kontrol
len ;

bestemmelserne

skal

være

ens.

Der

bør

derfor foreskrives fælles bestemmelser for stikprøver
og tolerancer;
det tilkommer endvidere, hver enkelt medlemsstat at
fastsætte straffebestemmelserne for overtrædelser af
reglerne;

7. »Pakkeri «: en virksomhed, der af den kompetente
myndighed er godkendt til sortering af æg i kvali
tets- og vægtklasser.
8 . »Parti «: et kvantum æg, der hidrører fra samme
pakkeri, og hvis emballage er mærket med samme
pakkedato eller samme nummer for pakkeugen,
samme kvalitetsklasse og, såfremt den kræves an
ført, samme vægtklasse.

Artikel 2

1.

Forhandling af æg inden for Fællesskabet som

led i udøvelsen af et erhverv eller en virksomhed må

denne forordning berører ikke de bestemmelser, der
inden for Fællesskabet måtte blive truffet til harmoni

kun finde sted, såfremt æggene opfylder bestemmels
erne i denne forordning.

sering af sundheds- og levnedsmiddellovgivningen
med henblik på at beskytte menneskers og dyrs sund

2.

hed og forhindre forfalskninger og bedrageri —

og kendetegnet efter kvalitets- og vægtklasser:

Dog behøver følgende æg ikke at være sorteret
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a) æg, der transporteres umiddelbart fra produk
tionsstedet til et pakkeri eller til et marked, til
hvilket kun grossister, hvis virksomhed er god
kendt som pakkeri i overensstemmelse med arti
kel 5, har adgang som købere;
b) æg, der er produceret inden for Fællesskabet, og
som leveres til virksomheder inden for levneds
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2. Den kompetente myndighed meddeler på begæ
ring enhver virksomhed eller enhver producent, der
råder over egnede lokaler og tekniske indretninger til
sortering af æg i kvalitets- og vægtklasser, tilladelse
til sortering af æg samt et kontrolnummer. Denne til
ladelse kan tilbagekaldes, såfremt de nødvendige be
tingelser ikke længere opfyldes.

middelindustrien til forarbejdning.
3 . Denne forordnings bestemmelser gælder ikke for
æg, der på produktionsstedet, på et lokalt offentligt
marked eller ved salg ved omførsel afhændes af pro
ducenten umiddelbart til den endelige forbruger til
dennes private forbrug på bétingelse af, at æggene
hidrører fra egen produktion og ikke er pakket i
overensstemmelse med artikel 16-19, og at der ikke
gøres brug af nogen af de angivelser af kvalitets- og
vægtklasse, der er foreskrevet i denne forordning.

3 . Supplerende bestemmelser vedrørende betingel
serne for godkendelse af pakkerier fastsættes i over
ensstemmelse med den i artikel 17 i forordning (EØF)
nr. 2771 /75 omhandlede fremgangsmåde.

Artikel 6

1.

Æggene inddeles i følgende kvalitetsklasser :

Klasse A eller » friske«;
Artikel 3

Klasse B eller » 2. kvalitet eller konserverede «;

Æg som nævnt i artikel 1 , pkt. 1 , må ikke blandes
med æg fra andre dyrearter.

Klasse C eller » frasorterede, bestemt for levnedsmid
delindustrien «.
I

Artikel 4

1.

Med forbehold af bestemmelserne i artiklerne 2

2. Rugede æg kan dog kun henføres til kvalitets
klasse C og kun såfremt:

og 9 må producenten levere :

a) de er mærket før anbringelsen i rugemaskine,

a) æg : kun til ægsamlere, pakkerier, til markeder
som omhandlet i artikel 2, stk. 2, litra a), eller til

b) de ikke er befrugtede og er fuldstændig klare ved
gennemlysning,

industrien ;
I

b) industriæg: kun til ægsamlere, pakkerier, til mark
eder som omhandlet i artikel 2, stk. 2, litra a),

c) luftblærens højde ikke andrager mere end 9 mm,
d) de ikke har været længere end 6 dage i rugemaski

eller til industrien, undtagen levnedsmiddelindu
strien.

2. Ethvert pakkeri og enhver ægsamler skal
afhente æggene mindst en gang ugentlig hos produ
centen. Æg, der er bestemt til salg under betegnelsen

nen,

e) de ikke er blevet behandlet med antibiotiske stof
fer,

f) de er bestemt for en ægproduktvirksomhed til
fremstilling af pasteuriserde ægprodukter.

» ekstra « i overensstemmelse med bestemmelserne i

artikel 19, afhentes dog mindst to gange ugentlig hos
den samme producent.
Enhver ægsamler skal levere æggene til pakkeri senest
3 . hverdag efter afhentningsdagen.

Artikel 7

1.

Æg i klasse A skal mindst have følgende kende

tegn :

Artikel 5

1 . Bortset fra de i artiklerne 9 og 13 omhandlede
tilfælde må kun pakkerierne sortere æggene efter
kvalitets- og vægtklasser.
Pakkeriet skal føre en ajourført fortegnelse over sine
leverandører.

Skal og
kutikula :

Normal, ren, ubeskadiget;

Luftblære :

højde ikke over 6 mm, ubevægelig;

Æggehvide : klar, gennemsigtig, geleagtig fast, fri for
fremmedlegemer af enhver art;
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Blomme :

ved gennemlysning kun skyggeagtigt syn
lig uden tydeligt omrids, ved drejning af
ægget ikke væsentligt afvigende fra det
centrale leje, fri for fremmedlegemer af
enhver art;

Kim :

ikke synligt udviklet;

Lugt:

fri for fremmed lugt.

2. Æg i klasse A må hverken være vaskede eller på
anden måde rengjorte.

2.

Æg i klasse B inddeles i tre grupper :

a) Ikke kølede og ikke konserverede æg:
Æ i klasse B, der ikke har undergået nogen form
for konserveringsbehandling og ikke har været
kølet i rum eller indretninger med en temperatur,
der kunstigt er holdt under + 8°C.
Æggene anses dog ikke for kølede, hvis de har
været opbevaret ved en temperatur under + 8°C
i detailsalgslokaler eller til disse grænsende sidelo
kaler, såfremt der i de pågældende sidelokaler
ikke opbevares større mængder æg, end der med
går til tre dages detailsalg i de pågældende salgs

3.
Æg i klasse A må hverken være konserverede
eller være kølet i rum eller indretninger med en tem
peratur, der kunstigt er holdt under + 8° C. Æggene
anses dog ikke for kølede, hvis de har været opbeva
ret ved en temperatur under + 8° C i detailsalgsloka
ler eller til disse grænsende sidelokaler, såfremt der i
de pågældende sidelokaler ikke opbevares større

b) Kølede æg:

mængder æg, end der medgår til tre dages detailsalg
i de pågældende salgslokaler.

c) Konserverede æg :

4. Som undtagelse fra bestemmelserne i stk. 2 og
stk. 3, 1 . punktum, kan der i overensstemmelse med
den i forordning (EØF) nr. 2771/75, artikel 17,
omhandlede fremgangsmåde fastsættes bestemmelser
om de betingelser, hvorunder æg i klasse A kan være
vaskede eller på anden måde rengjorte eller poreluk
kede (coated), samt om kontrollen med disse behand
lingsmåder. Denne undtagelse fra bestemmelserne i
stk. 2 og stk. 3 , 1 . punktum, gælder dog, for så vidt
angår betingelserne for porelukning (coating) ikke for
sådanne æg i klasse A, som forhandles under beteg
nelsen » ekstra « i overensstemmelse med artikel 19.

Nr. L 282/59

lokaler.

Æ i klasse B, der har været kølet i rum med en

temperatur, der kunstigt er holdt under + 8° C.

Æg i klasse B, der med eller uden køling er blevet
konserveret i en luftblanding af en fra den
atmosfæriske luft afvigende sammensætning eller
har undergået en anden form for konserverings
behandling.

Artikel 9

Æg i klasse C er æg, der ikke opfylder kravene til æg
i klasserne A og B, De må kun leveres til ægprodukt
virksomheder eller til andre industrier. Rugede æg i

klasse C må kun leveres til ægproduktvirksomheder
til fremstilling af pasteuriserede ægprodukter.

Artikel 8
Artikel 10

1.

Æg i klasse B skal mindst have følgende kende

Æg i klasserne A og B sorteres efter følgende vægt

tegn :

klasser :

Skal :

normal, ubeskadiget;

klasse 1 : 70 g og derover,

Luftblære : højde ikke over 9 mm ;
Æggehvide: klar, gennemsigtig, fri for fremmedlege
mer af enhver art;

Blomme:

— ved gennemlysning kun skyggeagtigt
synlig; dette kendetegn behøver ^kalk
præserverede æg ikke at udvise;
— fri for fremmedlegemer af enhver art;

klasse 2 : under 70 g til 65 g,

klasse 3 : under 65 g til 60 g,
klasse 4: under 60 g til 55 g,

klasse 5 : under 55 g til 50 g,

Kim :

ikke synligt udviklet:

klasse 6 : under 50 g til 45 g,

Lugt:

fri for fremmed lugt.

klasse 7 : under 45 g.
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Artikel 11

3.
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For æg i klasse C består det mærke, der angiver

kvalitetsklassen,: af en cirkel med mindst 12 mm dia

1.

Æg i klasse A kan forsynes med et eller flere

mærker, der angiver:

meter, hvori er anført det latinske bogstav C, mindst
5 mm højt.

a) kvalitetsklasse,
Artikel 13

b) vægtklasse,

c) pakkeugens nummer, jfr. artikel 17,' stk. 2,
d) pakkeriets nummer,
e) pakkeriets navn eller firmabetegnelse,
f) firmamærke eller varemærke.

1 . Æg i klasserne A og B, der ikke mere udviser
disse kvalitetsklassers kendetegn, skal nedklassificeres
og kan alt efter deres nye kvalitetskendetegn indgå i
klasserne B og C.
De skal i så fald forsynes med et mærke overensstem
melse med bestemmelserne i artikel 12. En eventuel

2.

Mærket for klasse A består af en cirkel af mindst

12 mm diameter.

mærkning i overensstemmelse med bestemmelserne i
artikel 11 eller ' artikel 12, stk. 1, kan bibeholdes; dog

skal det mærke, der angiver vægtklasse, i givet fald
Mærket for vægtklassen består af et tal, 2 til 3 mm .
højt, anbragt inden i den nævnte cirkel.
/

Pakkeugens nummer består af et eller to tal, mindst 5 ,
mm høje.
Pakkeriets nummer består af mindst 3 tal, mindst 5
mm høje.
,

ændres .

2. Som undtagelse fra stk. 1 kan dog æg i klas
serne A og'15, der ikke mere udviser disse kvalitets
klassers kendetegn, umiddelbart leveres til levneds
middelindustrien, såfremt det af pakningens etikette
ring tydeligt fremgår, at de er bestemt hertil.

Artikel 14
Artikel 12

1.

De i overensstemmelse med bestemmelserne i

artikel 11-13 anbragte mærker skal være let læselige.
1 . Æg i klasse B og æg i klasse C med undtagelse
af knækæg skal forsynes med et mærke, der angiver
kvalitetsklassen; de kan forsynes med et tal, 2 til 3
mm højt, der angiver vægtklassen, samt med et eller
flere af de i artikel 11 , stk. 1 , nævnte angivelser;

2. Æggene skal stemples med rød farve, der er
kogeægte og ikke kan fjernes. De hertil anvendte far
ver skal være i overensstemmelse med de til enhver

tid gældende regler om farvestoffer, der må anvendes
i levnedsmidler.

2. Det mærke, der angiver kvalitetsklassen, består
for såvidt angår æg i klasse B :

a ) for ikke kølede og ikke konserverede æg : af en
cirkel med en diameter på mindst 12 mm, hvori er
anført det latinske bogstav B, mindst 5 mm højt;
b) for kølede æg : af en ligesidet trekant med mindst
10 mm sidelængde ;
c) for konserverede æg : af en rhombe, hvis diagona
ler er henholdsvis 16 mm og 7 mm.
Den, der køler æg eller underkaster dem en anden
konserveringsbehandling, skal forud for behandlin
gen forsyne æggene med den under litra b) henholds
vis litra c) nævnte trekant eller rhombe.

Artikel 15

Æggene må , ikke bære andre mærker end de i denne
forordning omhandlede.

Artikel 16

I denne forordning forstås ved » store pakninger«
pakninger med mere end 30 æg og ved » små paknin
ger^ pakninger med 30 eller færre æg.

Artikel 17

For så vidt angår kalkpræserverede æg kan mærket
dog anbringes efter afslutningen af konserveringsbe
handlingen.

1 . Store pakninger skal, selv om de indeholder æg
i små pakninger, forsynes med en banderole eller
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med etiketter, der er udleveret af de i artikel 26

d) antal æg i pakningen;

omhandlede myndigheder eller under disse myndig
heders kontrol og således anbragt, at de efter åbnin
gen af pakningen ikke mere kan anvendes.

e) pakkedato eller pakkeugens nummer i overens
stemmelse med artikel 17, stk. 2;

På banderolen eller etiketterne skal med klar synlig
og let læselig sort skrift angives :

f) for så vidt angår kølede eller konserverede æg :
kølingen eller konserveringsmåden med latinske
bogstaver og ikke i kode.

a) navn eller firma og adresse på den virksomhed,

der har sorteret æggene eller foranlediget dem
sorteret ;

b) pakkeriets kontrolnummer;

2. På pakninger med æg af klasse A skal dato eller
ugenummer senest anbringes den første hverdag efter

dagen for æggenes modtagelse på pakkeriet.

c) kvalitetsklasse og vægtklasse;

d) antal æg i pakningen ;

e) nummeret på den uge, i hvilken æggene er pak
ket; for så vidt angår store pakninger, der inde
holder små pakninger, som omhandlet i artikel

19, eller små pakninger, der er forsynet med pak
kedato, angives dog pakkedato i stedet for uge
nummer ;

f) for så vidt angår kølede eller konserverede æg:

kølingen eller konserveringsmåden med latinske
bogstaver og ikke i kode .

1. Det i stk. 1 , litra e), nævnte ugenummer angiver
en hel uge, der begynder mandag, man kan dog an
vendes allerede fra torsdag kl. 0 i den foregående uge.

Artikel 19

Ordet » ekstra« må anvendes på små pakninger, der
ideholder æg af klasse A, og som er mærket med
pakkedato og forsynet med banderole.

Luftblæren i disse æg skal på pakningstidspunktet
udvise en højde af mindre end 4 mm.
Ordet » ekstra « skal påtrykkes banderolen.

Banderolen skal fjernes senest 7. dagen efter pakke
dagen.

Nummereringen foretages hvert år fortløbende fra 1

Artikel 20

til 52 eller 53 . Den uge, i hvilken den 1 . januar falder,

bærer nummeret 1 .

3 . På store pakninger med æg af klasse A skal pak
kedatoen eller ugenummeret anbringes senest den

første hverdag efter dagen for æggenes modtagelse på

pakkeriet.

Artikel 18

1 . Æg, der i detailhandelen stilles til salg eller til
bydes, skal udstilles adskilt efter kvalitets- og
vægtklasser. Kvalitetsklassen, vægtklassen og, såfremt
det drejer sig om kølede eller konserverede æg, kølin
ger eller konserveringsmåden skal angives klart syn
ligt for forbrugerne.
2. Æg af samme kvalitetsklasse — undtagen æg af
kvalitetsklasse A, der bringes i handelen under beteg
nelsen » ekstra « i overensstemmelse med artikel 19 —

1.

På små pakninger skal, også når de indeholdes i

store pakninger, med klart synlig og let læselig skrift
angives :

a) navn, firma og adresse på den virksomhed, der
har pakket æggene eller foranlediget dem pakket;
et varemærke, som denne virksomhed benytter,

kan dog stilles til salg eller tilbydes i små pakninger
af højest 12 æg, der kan tilhøre forskellige vægtklas
ser, såfremt vægtklassen er angivet på hvert enkelt
æg, og såfremt angivelsen af vægtklassen på paknin
gen i henhold til artikel 17, stk. 1 , litra c), og artikel
18, stk. 1 , litra c), erstattes med angivelse af den sam

lede nettovægt og med betegnelsen » æg af forskellig
størrelse «.

kan anføres, såfremt dets indhold ikke omfatter
angivelser vedrørende æggenes kvalitet eller frisk

hed, som er uforenelige med denne forordning;

Artikel 21

b) pakkeriets kontrolnummer;

Pakningerne må kun forsynes med de i denne forord
c) kvalitetsklasse og vægtklasse ;

ning omhandlede angivelser.
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2. For at opfylde visse importlandes forskrifter kan
æg, der er pakket og bestemt til udførsel, uanset stk. 1

I overensstemmelse med den i forordning (EØF) nr.
2771 /75, artikel 17, omhandlede fremgangsmåde
fastsættes supplerende bestemmelser om :

a) med hensyn til kvalitet, stempling og etikettering
bringes i overensstemmelse med krav, der er mere
vidtgående end denne forordnings bestemmelser,
eller som stilles ud over disse,

a) krav med hensyn til pakning og pakkemateriale,

b) forsynes med sådanne kendetegn eller angivelser

b) transport- og lagringsbetingelser,

på pakningen, som med hensyn til art, mål eller

c) pakningernes mærkning og etikettering,

farve er forskellige fra og ikke kan give anledning
til forveksling med de i denne forordning

d) gennemsnitsvægt af de pakkede æg,

omhandlede.
/

e) banderoler og andre lukkeanordninger.

3 . Æg, der er pakket og bestemt til eksport, kan
sorteres i andre vægtklasser end de i artikel 10 fast
satte. I så fald angives vægtklassen på pakningerne
Artikel 23

ikke i kode.

Æg fra tredjelande må kun importeres i Fællesskabets
område til fri omsætning, såfremt de :

Artikel 25

a) er i overensstemmelse med bestemmelserne i artik

lerne 3, 6-12, 14, 15 , 19, artikel 20, stk. 2, og arti
kel 21 . Dog anvendes bestemmelsen i artikel 19,
2. afsnit, véd toldbehandlingen;

Denne forordnings bestemmelser gælder ikke for de
af den endelige forbruger til eget forbrug i små
mængder på indtil 60 stk. fra tredjelande indførte
eller fra Fællesskabet udførte æg.

b) er forsynet med et påtryk, der angiver oprindelses
landet læseligt og med latinske bogstaver;
c) tilbydes i pakninger, herunder også små paknin
ger, der indeholdes i store pakninger, på hvilke
følgende angivelser er anført klart synlige og let
læselige:
aa) oprindelseslandets navn med latinske bogsta
ver, mindst 20 mm høje for store pakningers
vedkommende og mindst 5 mm høje for små

pakningers vedkommende,
bb) betegnelsen for pakkevirksomheden i det
pågældende tredjeland,
cc)

kvalitets- og vægtklasse,

dd) for så vidt angår store pakninger: vægten i
kilogram og antallet af de pakkede æg og,
for så vidt angår små pakninger: antallet af
de pakkede æg,

Artikel 26

1.

Kontrollen med overholdelsen af denne forord

nings bestemmelser udøves af de i hver enkelt med
lemsstat hertil udpegede myndigheder. Fortegnelse
over disse myndigheder meddeles Kommissionen og
de øvrige medlemsstater, senest en måned før denne
forordnings bestemmelser bringes i anvendelse. En
hver ændring i denne fortegnelse meddeles de øvrige
medlemsstater og Kommissionen.
2.

Kontrollen med de i denne forordning omhand

lede produkter sker stikprøvevis i alle omsætningsled
og under transporten. Ved æg, der importeres fra
tredjelande, sker kontrollen stikprøvevis også ved
toldbehandlingen.

ee) pakkedato,

ff) på store pakninger afsenderens navn og
adresse.

Artikel 27

Artikel 24

1.
Ved overtrædelse af denne forordnings bestem
melser kan afgørelser kun træffes for det samlede
kontrollerede parti.

1 . Denne forordning gælder også for pakkede æg
bestemt til eksport fra Fællesskabet. Pakkede æg, der
er porelukkede (coated) og bestemt til eksport, anses
dog ikke for konserverede.

2. Fastslås det ved kontrollen, at partiet ikke
opfylder denne forordnings bestemmelser, forbyder
den myndighed, der har gennemført kontrollen, for
handlingen af det pågældende parti, eller, såfremt det
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hidrører fra tredjelande, importen, så længe og for så
vidt det ikke godtgøres, at partiet er blevet bragt
overensstemmelse med denne forordnings bestemmel
ser .
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Artikel 30

1 . Medlemsstaterne og Kommissionen meddeler
gensidigt hinanden de til gennemførelse af denne for

ordning nødvendige oplysninger.
3 . Den myndighed, der har gennemført kontrollen,
skal sikre sig, at det uforskriftsmæssige parti bringes
eller er bragt i overensstemmelse med denne forord
nings bestemmelser.

2. Foranstaltninger til sikring af ensartet anven
delse af denne forordnings bestemmelser træffes i
overensstemmelse med den i forordning (EØF) nr.
2771/75 , artikel 17, omhandlede fremgangsmåde.

Artikel 28

Forskrifter til gennemførelse af artiklerne 26 og 27
særlig forskrifter vedrørende mindsteomfanget af de
stikprøver, der skal udtages, og de ved kontrollen
med overholdelsen af denne forordnings normer til
ladte tolerancer fastsættes i overensstemmelse med

den i forordning (EØF) nr. 2771 /75, artikel 17,
omhandlede fremgangsmåde. Med hensyn til højden
af luftblæren, jfr. artikel 19, tillades dog ingen tole
rance .

Artikel 31

1 . Rådets forordning (EØF) nr. 1619/68 af 15.
oktober 1968 om handelsnormer for æg (*), ændret
ved forordning (EØF) nr. 1348/72 (2), ophæves.
Henvisninger til den i henhold til stk. 1 ophæve
de forordning skal betragtes som henvisninger til den
ne forordning.
2.

Artikel 29
Artikel 32

Medlemsstaterne træffer forholdsregler, hvorefter
overtrædelser af de i denne forordning indeholdte

Denne forordning træder i kraft den 1 . november

forskrifter kan straffes .

1975 .

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

Udfærdiget i Luxembourg, den 29. oktober 1975 .
På Rådets vegne
G. MARCORA

Formand

(*) EFT nr. L 258 af 21 . 10. 1968, s. 1 .
(2) EFT nr. L 148 af 30. 6. 1972, s. 5.

De Europæiske Fællesskabers Tidende

Nr. L 282/64

1 . 11 . 75

RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 2773/75
af 29. oktober 1975

om fastsættelse af reglerne for beregning af importafgift og slusepris for æg

RÅDET FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
europæiske økonomiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr.
2771 /75 af 29 . oktober 1975 om den fælles markeds

sammensætningen af den kornblanding, der svarer til
de ovennævnte mængder, bør bestemmes;
i denne blanding anvendes sådanne kornarter eller
deres biprodukter, som må ligestilles med en af de tre
kornarter majs, byg og havre, der hovedsagelig an
vendes som foder for læggehøner; særlig bør foder
hvede ligestilles med byg;

ordning for æg (*), særlig artikel 4, stk. 3, og artikel
7, stk. 5 ,

i

en kornblanding af følgende sammensætning må her
under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

efter anses for repræsentativ :

ud fra følgende betragtninger:
Importafgiften for æg i skal består navnlig af et ele
ment, der er lig med forskellen mellem priserne inden
for Fællesskabet og på verdensmarkedet for den
foderkornmængde, som inden for Fælleskabet er nød
vendig til produktion af et kilogram æg i skal ;

majs

60% ,

byg

30 % ,

havre

10% ;

som følge af de anførte foderkornmængders sam
mensætning synes det nødvendigt, at prisen herfor
henholdsvis inden for Fællesskabet og på verdens

denne mængde bør bestemmes afhængigt af en
forædlingskoefficient på 1 : 2,563 , der udtrykker for
holdet mellem et kilogram æg i skal og vægten af
den til produktion heraf nødvendige foder
kornmængde; ved bestemmelsen af dette forhold må
der tages hensyn til foderbehovet pr. læggehøne til
opdræt, pasning og æglægning beregnet på grundlag
af den årlige gennemsnitlige æglægning; der må lige
ledes tages hensyn til salget af udsatte høner;
importafgiften for rugeæg skal beregnes efter samme
metode som importafgiften for æg i skal ; herved må
der dog gås ud fra den foderkornmængde, som er
nødvendig til produktion af et rugeæg inden for
Fællesskabet;

markedet et lig med det i overensstemmelse med den
anførte sammensætning vejede gennemsnit af priserne

på de enkelte foderkornarter henholdsvis inden for
Fællesskabet og på verdensmarkedet;

ved beregningen af prisen på de enkelte foderkornar
ter bør følgende lægges til grund:
— det aritmetiske gennemsnit af de med deres
månedlige tillæg forhøjede tærskelpriser, der er

gældende i det tidsrum, der nævnes i forordning
(EØF) nr. 2771/75 , artikel 4, stk. 1, litra a), andet

afsnit,

— det aritmetiske gennemsnit af de cif-priser, der be
stemmes for det i forordning (EØF) nr. 2771/75,

denne mængde bør bestemmes afhængigt af en
forædlingskoefficient på 1 : 0,245, der udtrykker for
holdet mellem et rugeæg og den til produktion heraf
nødvendige foderkornmængde; ved bestemmelsen af
dette forhold tages hensyn til de ovenfor omhandlede
foderbehov pr. læggehøne og de specifikke produk
tionsvilkår for de bedrifter, der leverer rugeæg;

artikel 4, stk. 1, litra a), tredje afsnit, nævnte tids

rum ;

i medfør af forordning (EØF) nr. 2771/75, artikel 7,
består sluseprisen for æg i skal af to elementer:

— prisen på verdensmarkedet for den til produktion
af et kilogram æg i skal i tredjelande nødvendige
f1 ) Se side 49 i denne Tidende.

foderkornmængde,
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— et fast beløb for de øvrige foderomkostninger og
de almindelige produktions- og forhandlingsom
kostninger;

sluseprisen for rugeæg skal beregnes efter samme
metode som sluseprisen for æg i skal ; dog skal prisen
for den foderkornmængde, som er nødvendig til pro
duktion af et rugæg i tredjelande betragtes som pri
sen for foderkornmængden på verdensmarkedet;
foderkornmængderne bør bestemmes afhængigt af en
forædlingskoefficent på 1 : 2,770 for æg i skal og på
1 : 0,245 for rugeæg; denne koefficient bør fastsættes
efter samme kriterier som de til beregning af import
afgiften anvendte forædlingskoefficienter; for så vidt
angår æg i skal tages dog intet hensyn til salg af
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steafvigelse i forhold til den pris, der er benyttet ved
beregningen af sluseprisen for det forudgående kvar
tal; en afvigelse på under 3 % har ingen nævnevær
dig indvirkning på foderomkostningerne for æg i
skal ; mindsteafvigelsen bør fastsættes til 3 % —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

De i forordning (EØF) nr. 2771 /75, artikel 4, stk. 1 ,
litra a), og stk. 2, nævnte foderkornmængder og de
res sammensætning er fastlagt i bilag I, kolonne 3
og 4.

udsatte høner;

i betragtning af de inden for Fællesskabet og på ver
densmarkedet indhøstede erfaringer bør sammensæt
ningen af foderkornmængderne på verdensmarkedet
være den samme som den, der lægges til grund inden
for Fællesskabet ved beregning af importafgiften ;
prisen for foderkornmængden bør beregnes efter
samme metode som importafgiften;

Artikel 2

1 . Inden for Fællesskabet er foderkornmængdens
pris lig med det under anvendelse af de i bilag I,
kolonne 4, anførte procentsatser vejede gennemsnit af
priserne pr. kilogram inden for Fællesskabet for hvert
af de i denne mængde indeholdte kornarter; gen
nemsnittet multipliceres med det i bilag I, kolonne 3 ,
ud for de ovennævnte procentsatser anførte tal.
2.

det aritmetiske gennemsnit af cif-priserne skal forhø
jes med et beløb på 0,475 regningsenheder pr. 100
kilogram korn, for at der kan tages hensyn til
omkostningerne for transport til anvendelsesstedet og
omkostningerne ved forarbejdning til foder;

Inden for Fællesskabet er de enkelte foderkorn

arters pris lig med det aritmetiske gennemsnit af
tærskelpriserne for den pågældende kornart, forhøjet
med deres månedlige tillæg og gældende for et tids
rum af tolv måneder, som begynder den 1 . august.
Artikel 3

ved bestemmelsen af foderkornmængden på verdens
markedet tages intet hensyn til de øvrige foderom
kostninger og de almindelige prduktions- og forhand
lingsomkostninger og de almindelige produktions- og
forhandlingsomkostninger; de øvrige foderomkost
ninger dækker proteinholdige fodertilsætninger,
mineralsalte, vitaminer og sygdomsforebyggende stof
fer; de almindelige produktions- og forhandlingsom
kostninger omfatter omkostninger til dyrlæge, stalde,
arbejdskraft, forsikring, transport og handelsavance ;
disse omkostninger kan under ét anslås således :

— 0,4366 regningenheder pr. kilogram for æg i skal,

1 . På verdensmarkedet er foderkornmængdens pris
lig med det under anvendelse af de i bilag I, kolonne
4, anførte procentsatser vejede gennemsnit af priserne
pr. kilogram på verdensmarkedet for hver af de , i
denne mængde indeholdte kornarter; gennemsnittet
multipliceres med det i bilag I, kolonne 3, ud for de
nævnte procentsatser anførte tal.
2.

På verdensmarkedet er de enkelte foderkornar

ters pris lig med det aritmetiske gennemsnit af de cifpriser, der er bestemt for den pågældende kornart for
det i forordning (EØF) nr. 2771 /75, artikel 4, stk. 1 ,
litra a), tredje afsnit, omhandlede tidsrum af seks
måneder.

— 0,0655 regningsenheder for et rugeæg;

ved fastsættelsen af den fra 1 . november, 1 . februar
og 1 . maj gældende slusepris bør der kun tages hensyn
til foderkornprisernes udvikling på verdensmarkedet,
når prisen for foderkornmængden udviser en mind

Artikel 4

1.
Prisen for de i forordning (EØF) nr. 2771 /75,
artikel 7, stk. 2, litra a), og stk. 3 , nævnte foder
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kornmængder er lig med prisen for de i bilag II,
kolonne 3, fastsatte foderkornmængder, hvis sam
mensætning er anført i bilag II, kolonne 4.
2. Prisen for disse foderkornmængder er lig med
det under anvendelse af de i bilag II, kolonne 4, an
førte procentsatser vejede gennemsnit af priserne pr.

Artikel 6

Den i forordning (EØF) nr. 2771 /75, artikel 7, stk. 2,
sidste afsnit, nævnte mindsteafgivelse fastsættes til
3% .

kilogram for hver af de i denne mængde indeholdte
kornarter; gennemsnittet multipliceres med det i bilag
II, kolonne 3, ud for de ovennævnte procentsatser an
førte tal.

3.

Prisen for hver kornart er lig med det aritme

tiske gennemsnit af cif-priserne for den pågældende

1 . 11 . 75

Artikel 7

1 . Rådets forordning nr. 145/67/EØF af 21 . juni
1967 om fastsættelse af reglerne for beregning af

importafgift og slusepris for æg (*), ændret ved for
ordning (EØF) nr. 1716/74 (2), ophæves.

kornart med tillæg af et beløb på 0,475 regningsenhe

der pr. 100 kilogram korn; cif-priserne er fastsat for
det i forordning (EØF) nr. 2771/75, artikel 7, stk. 2,
andet afsnit, omhandlede tidsrum af seks måneder.

2. Henvisninger til den i henhold til stk. 1 ophæ
vede forordning skal betragtes som henvisninger til
denne forordning.

Artikel 5
Artikel 8

De i forordning (EØF) nr. 2771/75, artikel 7, stk. 2,

litra b), og stk. 3, nævnte faste beløb er fastlagt i
bilag II, kolonne 5.

Denne forordning træder i kraft den 1 . november
1975 .

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

Udfærdiget i Luxembourg, den 29. oktober 1975 .

På Rådets vegne
G. MARCORA

Formand

(*) EFT nr. 125 af 26. 6. 1967, s. 2467/67.
(2) EFT nr. L 181 af 4. 7. 1974, s. 1.

De Europæiske Fællesskabers Tidende

1 . 11.75

Nr. L 282/67
t

BILAG I

Position i den
fælles toldtarif

Varebeskrivelse

Mængde i
kilogram

Sammensætning

1

2

3

4

04.05

A. Æg med skal, friske eller tørrede:

II
l

I. Æg af fjerkræ :
a) Rugeæg

Majs
Byg

0,245

60 %
30 %

Havre 10 %

b) Andre varer (æg med skal,
bortset fra rugeæg)

Majs
Byg

2,563

60 %
30 %

Havre 10 %

BILAG II

Position i den
fælles toldtarif

Varebeskrivelse

Mængde i
kilogram

Sammensætning

Fast beløb
i RE

1

2

3

4

5

04.05

Il

A. Æg med skal, friske el
ler tørrede :

I. Æg af fjerkræ :
a) Rugeæg

0,245

Majs
Byg

60 %
30 %

0,0655

Havre 10 %

b) Andre varer (æg
med skal, bort
set fra rugeæg)

2,770

Majs
Byg

60 %
30 %

Havre 10 %

0,4366
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RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 2774/75
af 29. oktober 1975

om almindelige regler for ydelse af eksportrestitutioner for æg og kriterierne for fastsæt
telse af restitutionsbeløbet

RÅDET FOR DE EUROPÆISKE

i betragtning af afstanden fra Fællesskabets markeder

FÆLLESSKABER HAR —

til bestemmelseslandenes markeder samt visse be

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
europæiske økonomiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr.
2771 /75 af 29 . oktober 1975 om den fælles markeds

ordning for æg (*), særlig artikel 9, stk. 2, fjerde
afsnit, under henvnisning til forslag fra Kommissio
nen, og

ud fra følgende betragtninger :

Eksportrestitutionerne for de produkter, der er
omfattet af den fælles markedsordning for æg, skal
fastsættes efter bestemte kriterier, som gør det muligt
at udligne forskellen mellem priserne på disse pro
dukter i Fællesskabet og på verdensmarkedet; med
henblik herpå er det for disse produkter nødvendigt
at tage hensyn til dels forsyningssituationen og pri
serne i Fællesskabet, dels prisforholdene på verdens
markedet;

stemmelseslandes særlige importbetingelser er det
nødvendigt at beregne restitutionsbeløbet forskelligt
alt efter varernes bestemmelsessted ;
for at sikre Fællesskabets eksportører en vis stabilitet
med hensyn til restitutionsbeløbets størrelse og for at
give dem sikkerhed angående fortegnelsen over pro
dukter, for hvilke der ydes restitutioner, bør det
fastsættes, at denne fortegnelse og beløbene kan
gælde i et forholdsvis langt tidsrum; endvidere bør
der fastsættes regler for forudfastsættelse af eksport
restitutionerne ;
en forudfastsættelse af restitutionerne er kun i visse

tilfælde nødvendig ; der bør derfor efter den i artikel
17 anførte fremgangsmåde i forordning (EØF) nr.
2771 /75 træffes afgørelse om anvendelse af denne
mulighed ;

forudfastsættelse af restitutionerne nødvendiggør for
holdsregler, der i hvert enkelt tilfælde sikrer gennem
førelse af udførslerne i overensstemmelse med den

det er desuden nødvendigt at tage hensyn til forskel
len mellem priserne i Fællesskabet og priserne på ver
densmarkedet for den mængde foderkorn, som er
nødvendig til produktion af 1 kilogram æg i skal og
til produktion af et rugeæg; med hensyn til de i arti
kel 1 , stk. 1 , litra b), i forordning (EØF) nr. 2771/75
omhandlede produkter bør de i artikel 5, stk. 2,
denne forordning anførte koefficenter tages i betragt
ning;

for at kunne følge prisudviklingen er det nødvendigt,
at fastsættelsen af disse priser sker ud fra generelle
principper; med henblik herpå bør der for så vidt an
går priserne på verdensmarkedet tages hensyn til pri
serne på markederne i tredjelande og i bestemmelses
landene samt de i tredjelandene konstaterede produk
tionspriser og priserne franko Fællesskabets grænse;
priserne i Fællesskabet bør i mangel af repræsentative
markeder for produkter inden for ægsektoren bereg
nes på grundlag af de i de forskellige afsætningsled
og ved udførsel gældende priser;

(M Se side 49 i denne Tidende.

indgivne ansøgning; med henblik herpå skal der til
sendes hver ansøger en attest, som fastsætter, at
udførslerne skal finde sted inden for et bestemt tids
rum ;

for at undgå misbrug skal udstedelsen af denne attest
gøres betinget af at der stilles en sikkerhed, som
fortabes, såfremt udførselen ikke finder sted inden for
attestens gyldighedsperiode;
erfaringen inden for de sektorer med en fælles mar
kedsordning, inden for hvilke det er muligt at forud
fastsætte restitutionerne, har vist, at der under visse
omstændigheder, særlig i tilfælde af en overdreven
anvendelse af denne ordning, er grund til at nære
frygt for, at der skal opstå vanskeligheder på det
pågældende marked ;
der bør hurtigt kunne træffes foranstaltninger, som
kan genoprette en sådan situation ; derfor bør Kom
missionen have mulighed for at træffe sådanne foran
staltninger efter udtalelse fra forvaltningskomiteen

1.11.75
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eller i påtrængende tilfælde uden dennes forudgående

Nr. L 282/69

a) de faktiske priser i de forskellige afsætningsled in

sammentræden;

den for Fællesskabet;

for at undgå fordrejninger af konkurrencen mellem
de handlende i Fællesskabet er det nøtvendigt, at de
administrative vilkår, som de er undergivet, er ens i
hele Fællesskabet; ydelse af restitutionsbeløb for de
produkter, som indføres fra tredjelande og genudfø
res til trejdelande, synes ubegrundet; den tilbagebe
taling af den ved indførselen opkrævede afgift, som
finder sted under visse forudsætninger, er tilstrække
lig til atter at bringe disse produkter på verdensmar

b) de faktiske eksportpriser.
2. Prisen på verdensmarkedet fastsættes under
hensyntagen til :

a) de faktiske priser på markederne i tredjelande;

kedet —

b) de gunstigste indførselspriser i tredjelande (be
stemmelseslandene) ved indførsel fra andre tredje

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

c) de i eksporterende tredjelande konstaterede pro
duktionspriser, eventuelt under hensyntagen til de
tilskud, som ydes af disse lande;

lande;

d) tilbudspriserne franko Fællesskabets grænse.
Artikel 1

Denne forordning opstiller regler for fastsættelse og
ydelse af eksportrestitutioner for de i artikel 1 , stk. 1 ,
i forordning (EØF) nr. 2771 /75 nævnte produkter.
Artikel 2

Restitutionerne fastsættes under hensyntagen til føl
gende faktorer :

Artikel 4

Når situationen på verdensmarkedet eller visse mar
keders særlige krav gør det nødvendigt kan restitutio
nen i Fællesskabet for de i artikel 1 , stk. 1 , i forord
ning (EØF) nr. 2771/75 nævnte produkter være for
skellig alt efter disse produkters bestemmelsessted.

a) situationen og den forventede udvikling
Artikel 5

— på Fællesskabets marked : af priserne på pro
dukterne inden for ægsektoren og de disponi
ble mængder heraf,
— på verdensmarkedet: af priserne på produk
terne inden for ægsektoren;

1 . Fortegnelsen over de produkter, for hvilke der
ydes eksportrestitution, og denne restitutions størrelse
fastsættes mindst én gang hver tredje måned.

b) interessen i at undgå forstyrrelser, som kan med
føre en langvarig uligevægt mellem udbud og
efterspørgsel på Fællesskabets marked;

2.

c) den påtænkte udførsels erhvervsmæssige betyd

3.

ning.

Ved beregningen af restitutionen skal der i øvrigt for
de i artikel 1 , stk. 1 , i forordning (EØF) nr. 2771 /75
nævnte produkter tages hensyn til forskellen mellem
de i Fællesskabet og på verdensmarkedet gældende
priser for den i overenstemmelse med artikel 4, stk. 1 ,
i nævnte forordning bestemte mængde foderkorn i
hvilken forbindelse, der for følgeprodukter endvidere
skal tages hensyn til de koefficienter, som er anført i
artikel 5, stk. 2, i samme forordning.

Restitutionen er den på udførselsdagen gæl

dende.

Det kan imidlertid besluttes, at restitutionen

forudfastsættes på anmodning herom.
I så fald anvendes — når den interesserede anmoder

herom ved at indgive ansøgning om forudfastsættel
sesattest som omtalt i artikel 6 — den restitution, der
gælder på dagen for ansøgningen, på en eksportfor
retning, der finder sted inden for attestens gyldig
hedsperiode.
4. Såfremt der ved undersøgelse af markedssitua
tionen konstateres vanskeligheder som følge af an
vendelsen af bestemmelserne om forudfastsættelse af

Artikel 3

1 . Prisen på Fællesskabets marked fastsættes under
hensyntagen til :

restitutionen, eller såfremt sådanne vanskeligheder
truer med at indtræde, kan det efter den i artikel 17

anførte fremgangsmåde i forordning (EØF) nr.
2771 /75 besluttes at suspendere anvendelsen af disse
bestemmelser i det strengt nødvendige tidsrum.
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I særlige påtrængende tilfælde kan Kommissionen

3.

efter en undersøgelse af situationen på grundlag af
alle til dens rådighed stående oplysninger beslutte at
suspendere forudfastsættelsen for en periode af højst

den i artikel 17 anførte fremgangsmåde i forordning

Supplerende bestemmelser kan fastsættes efter

(EØF) nr. 2771 /75.

3 arbejdsdage.
Artikel 8

De ansøgninger om forudfastsættelsesattester, som
indgives i suspensionsperioden, afvises.
Artikel 6

Der ydes ingen restitution ved udførsel af de i artikel
1 , i forordning (EØF) nr. 2771/75 nævnte produkter,
som indføres fra tredjelande og genudføres til tred
jelande, med mindre eksportøren godtgør:

1. Ydelse af restitutionen på de i artikel 5, stk. 3,
fastsatte betingelser er betinget af fremlæggelsen af en

— at det produkt, der udføres, er identisk med det
tidligere indførte, og

forudfastsættelsesattest, som medlemsstaterne udste

— at der er blevet opkrævet afgift ved indførselen af
dette produkt.

der til enhver ansøger uanset hans etableringssted
inden for Fællesskabet.

Attesten gælder inden for hele Fællesskabet.
2.

Udstedelsen af forudfastsættelsesattesten er be

tinget af en sikkerhedsstillelse, der skal sikre overhol
delsen af forpligtelsen til at foretage de pågældende
udførsler inden for attestens gyldighedsperiode, og
som fortabes helt eller delvis, såfremt disse udførslen
ikke eller kun delvis foretages inden for denne frist.
Artikel 7

1 . Restitutionen udbetales, når det godtgøres, at
produkterne
— er blevet udført fra Fællesskabet,

— har oprindelse i Fællesskabet, med undtagelse
af de tilfælde, hvor artikel 8 anvendes.
2.

Ved anvendelse af artikel 4 udbetales restitutio

nen på de i stk. 1 fastsatte betingelser, og såfremt det
godtgøres, at produktet har nået det bestemmelses
sted, for hvilket restitutionen er fastsat.

I så fald er restitutionen for hvert produkt lig med
den ved indførselen opkrævede afgift, såfremt denne
er lavere end den på udførselsdagen gældende restitu
tion; hvis importafgiften er højere end den på udfør
selsdagen gældende restitution, er restitutionen lig
sidstnævnte.

Artikel 9

1 . Rådets forordning nr. 175/67/EØF af 27. juni
1967 om de almindelige regler for ydelse af restitu
tioner ved eksport af æg og kriterierne for resti
tutionsbeløbs fastsættelse (1), senest ændret ved for
ordning nr. (EØF) 2683/72 (2), ophæves.

2. Henvisninger til den i henhold til stk. 1 ophæ
vede forordning skal betragtes som henvisninger til
denne forordning.

Henvisninger og referencer til artikler i den nævnte
forordning fremgår af sammenligningstabellen i bila
get.

Artikel 10

Der kan dog fastsættes undtagelser fra denne regel
efter den i stk. 3 nævnte fremgangsmåde, såfremt der

Denne forordning træder i kraft den 1 . november

fastsættes betingelser, som giver tilsvarende garantier.

1975 .

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

Udfærdiget i Luxembourg, den 29. oktober 1975 .
På Rådets vegne
G. MARCORA

Formand

(*) EFT nr. 130 af 28. 6. 1967, s. 2610/67.

(2) EFT nr. L 289 af 27. 12. 1972, s. 33.
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RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 2775/75
af 29. oktober 1975

om fastlæggelse af betingelserne for anvendelse af beskyttelsesforanstaltninger inden for
ægsektoren

RÅDET FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
europæiske økonomiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr.
2771 /75 af 29 . oktober 1975 om den fælles markeds

ordning for æg (*), særlig artikel 12, stk. 1 ,

artikel 12 ; disse foranstaltninger skal være egnet til
at bringe de alvorlige markedsforstyrrelser, eller faren
herfor, til ophør ; de skal kunne tilpasses omstændig
hederne, således at det kan undgås, at de får andre
virkninger end de ønskede ;
en medlemsstats anvendelse af forordning (EØF) nr.
2771 /75 , artikel 12, bør begrænses, såfremt denne
medlemsstats marked på grundlag af en bedømmelse
ud fra de ovenfor omhandlede kriterier kan anses at

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og
ud fra følgende betragtninger :
Forordning (EØF) nr. 2771 /75 giver i artikel 12, stk.
1 , mulighed for at træffe egnede foranstaltninger, der
som markedet inden for Fællesskabet for et eller flere

af de i artikel 1 nævnte produkter på grund af indfør
sel eller udførsel er udsat for eller trues af alvorlige
forstyrrelser, som kan bringe virkeliggørelsen af de i
traktatens artikel 39 omhandlede mål i fare; disse for
anstaltninger vedrører samhandelen med tredjelande ;
anvendelsen af dem ophører, når forstyrrelsen eller
faren herfor er ophørt;

det påhviler Rådet at fastsætte gennemførelsesbe
stemmelserne til artikel 12, stk. 1 , i nævnte forord

ning samt at fastlægge, i hvilke tilfælde og inden for
hvilke grænser medlemsstaterne kan træffe forebyg
gende foranstaltninger;

som følge deraf bør de vigtigste kriterier fastlægges,
efter hvilke det kan bedømmes, om markedet inden
for Fællesskabet er udsat for eller truet af alvorlige
forstyrrelser ;
da anvendelsen af beskyttelsesforanstaltninger afhæn
ger af, hvilken indflydelse samhandelen med tredje
lande har på Fællesskabets marked, skal der ved be
dømmelsen af situationen på dette marked foruden til
selve forholdene på markedét tages hensyn til de fak
torer, der har indflydelse på udviklingen af denne
samhandel ;

der bør fastlægges sådanne foranstaltninger, som kan
træffes i henhold til forordning (EØF) nr. 2771 /75 ,

(M Se side 49 i denne Tidende.

svare til betingelserne i den nævnte artikel ; de foran
staltninger, der i dette tilfælde kan træffes, skal være
af en sådan beskaffenhed, at en yderligere forværring
af markedssituationen undgås, de skal dog være af
forebyggende art ; de nationale foranstaltningers fore
byggende karakter berettiger kun anvendelse af disse,
indtil en fællesskabsafgørelse på dette område træder
i kraft ;

det påhviler Kommissionen at træffe afgørelse om de
fællesskabsbeskyttelsesforanstaltninger, der efter
begæring fra en medlemsstat skal træffes inden en
frist af 24 timer fra begæringens fremkomst; for at
Kommissionen bedst muligt kan bedømme markeds
situationen er det nødvendigt, at der fastsættes be
stemmelser, som sikrer, at den så tidligt som muligt
underrettes om en medlemsstats anvendelse af fore

byggende foranstaltninger; det bør derfor fastsættes,
at disse foranstaltninger meddeles Kommissionen, så
snart de er besluttet, og at denne meddelelse bør an
ses som begæring i henhold til den i artikel 12, stk. 2,
i forordning (EØF) nr. 2771 /75 anførte betydning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

For at bedømme, om Fællesskabets marked for et
eller flere af de i forordning (EØF) nr. 2771 /75, arti

kel 1 , stk. 1 , nævnte produkter på grund åf indførsel
eller udførsel er udsat for eller truet af alvorlige for
styrrelser, som kan bringe Virkeliggørelsen af de i
traktatens artikel 39 omhandlede mål i fare, skal der
særligt tages hensyn til :
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a) omfanget af stedfunden eller forventet indførsel
eller udførsel,

Nr. L 282/73

(EØF) nr. 2771/75, artikel 12, stk. 1 , omhandlede
situation foreligger på dens område.

b) de disponible mængder på Fællesskabets marked,

De forebyggende foranstaltninger består i

c) de på Fællesskabets marked konstaterede priser
eller disses forventede udvikling, herunder især
tendenser til et meget stort prisfald eller en særlig
stærk prisstigning,

a) suspension af indførsler eller udførsler;

b) et krav om deponering af eksportafgifter eller sik

d) tilbudspriserne franko Fællesskabets grænse, der
som den indledningsvis nævnte situation indtræ
der på grund af indførsel.

Den' under b) nævnte foranstaltning medfører kun
opkrævning af afgifterne, såfremt dette vedtages i
henhold til forordning (EØF) nr. 2771/75 , artikel 12,

Artikel 2

1 . De foranstaltninger* som kan træffes i henhold
til artikel 12, stk. 2 og. 3 , i forordning (EØF) nr.
2771/75, når den i denne artikels stk. 1 forudsete

situation indtræder, er suspension af indførselen eller
udførselen eller opkrævning af eksportafgifter.

2. Disse foranstaltninger må kun træffes i det
omfang og for det tidsrum, som ubetinget er nødven
digt. De tager hensyn til den særlige situation for de
produkter, som er under transport til Fællesskabet.
De må kun omfatte produkter, der kommer fra eller
er på vej til et tredjeland. De kan begrænses til at
gælde bestemte afsendelses- eller oprindelsessteder,
bestemte bestemmelsessteder, sorter, kvaliteter eller
præsentationsformer. De kan begrænses til indførsel
til eller udførsel fra bestemte områder i Fællesskabet.

Artikel 3

1 . En medlemsstat kan i forebyggende øjemed
træffe en eller flere foranstaltninger, når den på
grundlag af en bedømmelse af situationen ud fra de i
artikel 1 nævnte kriterier skønner, at den i forordning

kerhedsstillelse af samme størrelse.

stk. 2 eller 3 .

Bestemmelserne i artikel 2, stk. 2, i nærværende for
ordning finder anvendelse.

2.

De forebyggende foranstaltninger meddeles

Kommissionen ved en telexmeddelelse, så snart de er
besluttet. Denne meddelelse anses som begæring i den
i forordning (EØF) nr. 2771/75 , artikel 12, stk. 2, an
førte betydning. Disse foranstaltninger er kun gæl
dende, indtil den afgørelse træder i kraft, som Kom
missionen træffer på dette grundlag.
Artikel 4

1 . Rådets forordning (EØF) nr. 2594/69 af 18. de
cember 1969 om fastlæggelse af betingelserne for an
vendelse af beskyttelsesforanstaltninger inden for
ægsektoren (*) ophæves.

2. Henvisninger til den i henhold til stk. 1 ophæ
vede forordning skal betragtes som henvisninger til
denne forordning.
Artikel 5

Denne forordning træder i kraft den 1 . november
1975 .

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

Udfærdiget i Luxembourg, den 29. oktober 1975 .

På Rådets vegne
G. MARCORA

Formand

(!) EFT nr. L 324 af 27. 12. 1969, s. 8 .
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RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 2776/75
af 29. oktober 1975

om fastsættelse af almindelige regler om tiltrædelsesudligningsbeløb i ægsektoren

RÅDET FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

2757/75 af 29 . oktober 1975 om fastsættelse af almin

delige regler for ordningen tiltrædelsesudligningsbe
løb i kornsektoren (8);

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
europæiske økonomiske Fællesskab,
\

under henvisning til traktaten om nye medlemsstaters
tiltrædelse af Det europæiske økonomiske Fællesskab
og Det europæiske Atomenergifællesskab (*), under
tegnet i Bruxelles den 22. januar 1972, særlig artikel
47, stk. 5, og artikel 62, stk. 1 , i akten, som er knyttet
dertil,
under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

for de øvrige produkter omhandlet i Rådets forord
ning (EØF) nr. 2771 /75 af 29. oktober 1975 om den
fælles markedsordning for æg (4), afledes udlignings
beløbet af udligningsbeløbet for æg i skal ved hjælp
af de koefficienter, der anvendes ved beregning af
afgiften;

ud fra følgende betragtninger :

for ægalbumin og mælkealbumin beregnes udlig
ningsbeløbet i overensstemmelse med artikel 47, stk.
1 , i akten på grundlag af udligningsbeløbet for æg i

Ifølge artikel 55 i akten udlignes prisforskellen for
landbrugsprodukter mellem Fællesskabet i dets
oprindelige udstrækning og de nye medlemsstater ved
opkrævning eller ydelse af udligningsbeløb, der an
vendes i samhandelen mellem disse indbyrdes og i
samhandelen mellem de nye medlemsstater og tredje
lande ; inden for ægsektoren beregnes disse udlig
ningsbeløb i overensstemmelse med artikel 77 i

skal ifølge bestemmelserne i artikel 2 i Rådets forord
ning (EØF) nr. 2783/75 af 29. oktober 1975 om den
fælles handelsordning for ægalbumin og mælkealbu

akten ;

udligningsbeløbet pr. kilogram æg i skal beregnes på
grundlag af udligningsbeløbene for den foder
kornmængde, der er nødvendig til produktion af et
kilogram æg i skal i Fællesskabet; denne foder
kornmængde er blevet fastsat i bilag I til Rådets for
ordning (EØF) nr. 2773 /75 af 29. oktober 1975 om
fastsættelse af regler for beregning af importafgift og
slusepris for ægsektoren (2 );

1

yderligere skal der tages hensyn til den økonomiske
situation ved ægproduktion i de nye medlemsstater;

udligningsbeløbet pr. rugeæg udregnes efter de
samme retningslinjer;

udligningsbeløbene for foderkorn er blevet fastsat i
overensstemmelse med Rådets forordning (EØF) nr.

(x ) EFT nr. L 73 af 27. 3 . 1972, s. 5 .

(2) Se side 64 i denne Tidende.

min (5);
I

i medfør af artikel 7 i forordning (EØF) nr. 2757/75
kan opkrævning eller ydelse af de for korn gældende
udligningsbeløb begrænses for at afhjælpe den i ak
tens artikel 56 nævnte situation ; det er nødvendigt at
tage hensyn til denne begrænsning for varer inden for
ægsektoren i deres egenskab af følgeprodukter af
korn for at sikre, at den fælles markedsordning virker
bedst muligt;

formålet med udligningsbeløbene i samhandelen in
den fpr Fællesskabet er at muliggøre omsætning af
varer mellem to medlemsstater, der har forskelligt
prisniveau, på tilfredsstillende måde; der bør derfor
opkræves et udligningsbeløb i tilfælde af indførsel til
en medlemsstat, som har et højere prisniveau for
foderkorn og omvendt ydes et sådant beløb i tilfælde
af udførsel til en medlemsstat, som har et lavere pris
niveau for foderkorn ;

(3) EFT nr. L 281 af 1 . 11 . 1975, s. 104.
(4 ) Se side 49 i denne Tidende.
(5) Se side 104 i denne Tidende.
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herefter betyder artikel 55, stk. 1, litra a), i akten,
ifølge hvilken udligningsbeløbene opkræves af den
importerende medlemsstat eller ydes af den eksporte
rende medlemsstat, at pligten til at opkræve eller yde
disse beløb påhviler den medlemsstat, hvis prisniveau
for foderkorn er det højeste ; '
fremgangsmåden vedrørende opkrævning og ydelse af
udligningsbeløbene bør fastsættes, således at fordrej
ninger i samhandelen undgås —

Nr. L 282/75

Artikel 4

Såfremt artikel 7 i forordning (EØF) nr. 2757/75 an
vendes i en eller flere af de 75 første dage i et kvartal
forud for den 1 . august, den 1 . november, den 1 .
februar eller den 1 . maj, fastsættes det beløb, som i
det følgende kvartal skal anvendes som udligningsbe
løb for de i artikel 1 og 2 omhandlede produkter,
kvartalsvis på grundlag af gennemsnittet af de beløb,
der i de første 75 dage af det foregående kvartal var
fastsat for det korn, der indgår i den i artikel 1 i for
ordning (EØF) nr. 2773 /75 omhandlede mængde
foderkorn.

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Hvis beløbet dog viser en afvigelse på mindre end
5 % i forhold til det for det foregående kvartal fast
satte beløb, fastholdes det uændret.

Artikel 1
Artikel 5

De tiltrædelsesudligningsbeløb, som anvendes i sam
handelen mellem Fællesskabet i dets oprindelige
udstrækning og de nye medlemsstater, og mellem
disse sidste og tredjelande, beregnes på grundlag af
de beløb, der er fastsat i bilaget for æg med skal, idet
der tages hensyn til svingningerne i de tiltrædelsesud
ligningsbeløb, som anvendes for den mængde foder
korn, der er nødvendig til produktion af et kilogram
æg i skal eller et rugeæg i Fællesskabet.

De tiltrædelsesudligningsbeløb, som anvendes i sam
handelen mellem to nye medlemsstater, er lig med
forskellen mellem de tiltrædelsesudligningsbeløb, der
anvendes i samhandelen mellem hver af disse nye
medlemsstater og Fællesskabet i dets oprindelige
udstrækning.

Artikel 6
Artikel 2

Tiltrædelsesudligningsbeløbene for de i artikel 1 , stk.
1 , litra b), i forordning (EØF) nr. 2771 /75 omhand
lede produkter, som anvendes i samhandelen mellem
Fællesskabet i dets oprindelige udstrækning og de nye
medlemsstater, og mellem disse sidste og tredjelande,
afledes af tiltrædelsesudligningsbeløbene for æg i skal
bortset fra rugeæg ved hjælp af koefficienterne, der
udtrykker de forhold, som er omhandlet i artikel 5,
stk. 2, i ovennævnte forordning.

Artikel 3

De tiltrædelsesudligningsbeløb for produkter omhand
let i artikel 1 i forordning (EØF) nr. 2783/75 , som
anvendes i samhandelen mellem Fællesskabet i dets

oprindelige udstrækning og de nye medlemsstater, og
mellem disse sidste og tredjelande, afledes af tiltrædel
sesudligningsbeløbet for æg i skal, med undtagelse af
rugeæg, ved hjælp af de koefficienter, der er omhand
let i artikel 2, stk. 1 , i ovennævnte forordning.

I samhandelen mellem de nye medlemsstater indbyr
des og med Fællesskabet i dets oprindelige udstræk
ning opkræves eller ydes tiltrædelsesudligningsbelø
bene af den af de pågældende to stater, hvis prisni
veau for den mængde foderkorn, som er omhandlet i
bilag I i forordning (EØF) nr. 2773 /75, er højest.

Artikel 7

1 . I samhandelen mellem de nye medlemsstater og
tredjelande trækkes tiltrædelsesudligningsbeløbene
fra afgifterne og restitutionsbeløbene.
2. Hvis der for et produkt er fastsat et tiltrædelses
udligningsbeløb, og hvis restitutionsbeløbet er mindre
end dette udligningsbeløb eller ikke er fastsat, kan
der i vedkommende nye medlemsstat ved udførsel til
tredjelande af det omhandlede produkt opkræves et
beløb højst lig med forskellen mellem tiltrædelses
udligningsbeløbet og restitutionsbeløbet eller efter
omstændighederne højst lig med udligningsbeløbet.
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Artikel 8

3.

1 . 11.75

De i artikel 4 nævnte beløb fastsættes af Kom

missionen.

Det tiltrædelsesudligningsbeløb, der anvendes, er det
der gælder på dagen for udførselen eller indførselen.

Artikel 10

1 . Rådets forordning (EØF) nr. 237/73 af 31 .
januar 1973 om fastsættelse af almindelige regler om
udligningsbeløb i ægsektoren (x), ændret ved forord

Artikel 9

ning (EØF) nr. 2880/73 (2), ophæves.

1 . De nærmere bestemmelser om ydelse, opkræv
ning og inddrivelse af udligningsbeløb fastsættes såle

2. Henvisninger til den i henhold til stk. 1 ophæ
vede forordning skal betragtes som henvisninger til

des, at de navnlig forhindrer fordrejninger i sam
handelen, og efter den fremgangsmåde, der er fastsat
i artikel 17 i forordning (EØF) nr. 2771/75 .
2.

denne forordning.

Gennemførelsesbestemmelserne til denne for

Artikel 11

ordning, navnlig angående andre tiltrædelsesudlig
ningsbeløb end dem, der er fastsat i artikel 1 , stk. 1 ,
fastsættes efter samme fremgangsmåde.

Denne forordning træder i kraft den 1 . november
1975 .

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

Udfærdiget i Luxembourg, den 29. oktober 1975.
På Rådets vegne
G. MARCORA

Formand

H EFT nr. L 29 af 1 . 2. 1973, s. 9 .
(2) EFT nr. L 297 af 25 . 10. 1973, s. 4.

BILAG

Handel med

Varebeskrivelse

Pos .

Danmark

Irland

Det forenede

Kongerige
1

2

04.05

Fugleæg og æggeblommer, friske, tørrede eller på anden

3

4

5

RE/ 100 stk.

RE/ 100 stk.

RE/ 100 stk .

0,0830

0,4485

0,8829

RE/ 100 kg

RE/ 100 kg

RE/ 100 kg

0,8556

4,6210

9,0982

måde konserverede, også sødede:

A. Æg med skal, friske eller konserverede :
I. Æg af fjerkræ:
a) Rugeæg (a)

b) Andre varer

(a) Herunder hører kun æg af fjerkræ, som svarer til de betingelser, der er fastsat af de kompetente myndigheder i EF.

De Europæiske Fællesskabers Tidende

1 . 11.75

Nr. L 282/77

RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 2777/75
af 29. oktober 1975

om den fælles markedsordning for fjerkrækød

RÅDET FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
europæiske økonomiske Fællesskab, særlig artikel 42
og 43,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,
under henvisning til udtalelse fra Europa-Palamen

ydre grænser indføres ensartede regler, der omfatter
et system af importafgifter og eksportrestitutioner;

for at nå dette mål er det principielt tilstrækkeligt, at
der pålægges indførsler fra tredjelande importafgifter,

der afpasses efter den indvirkning, som forskellen
mellem foderkornpriserne inden for Fællesskabet og
på verdensmarkedet udøver på foderomkostningerne,
samt efter nødvendigheden af at beskytte forarbejd
ningsvirksomheden inden for Fællesskabet;

tet (*), og

ud fra følgende betragtninger:

Siden de grundlæggende bestemmelser om markeds
ordningen for fjerkrækød blev vedtaget, er de blevet
ændret flere gange; som følge af deres store antal og
komplekse karakter, og fordi de er spredt i forskellige
numre af De Europæiske Fcellesskabers Tidende, er
disse tekster vanskelige at anvende og mangler derfor
den nødvendige klarhed, som enhver lovgivning bør
have; de bør derfor kodificeres;
funktionen og udviklingen af det fælles marked for
landbrugsprodukter skal ledsages af udformingen af
en fælles landbrugspolitik, og denne skal særlig
omfatte en fælles markedsordning for landbrugspro
dukter, der kan antage forskellige former efter pro

forstyrrelser på Fællesskabets marked som følge af
udbud på verdensmarkedet til unormalt lave priser
skal undgås ; der bør derfor fastsættes slusepriser, og
importafgifterne bør forhøjes med en tillægsafgift, når
udbudspriserne franko grænse er lavere end disse pri
ser ;

muligheden for ved udførsel til tredjelande at yde en
restitution, der er lig med forskellen mellem priserne
inden for Fællesskabet og priserne på verdensmarke
det, vil kunne sikre Fællesskabets deltagelse i den in
ternationale handel med fjerkrækød ; for at garantere
Fællesskabets eksportører en vis sikkerhed for restitu
tionernes stabilitet er det hensigtsmæssigt at åbne
mulighed "» for at forudfastsætte restitutionerne inden
for fjerkrækødsektoren;

dukternes art;

den fælles landbrugspolitik har til formål at nå de i
artikel 39 i traktaten anførte mål ; for at stabilisere
markederne og sikre den pågældende landbrugsbe

folkning en rimelig levestandard er det, navnlig inden
for fjerkræsektoren, nødvendigt, at der kan træffes
foranstaltninger, som skal lette udbudets tilpasning til
markedets behov ;

virkeliggørelsen af et enhedsmarked for fjerkrækød
indebærer, at der for samhandelen over Fællesskabets

som tillæg til det ovenfor beskrevne system bør der, i
det omfang markedssituationen kræver det, åbnes
mulighed for helt eller delvis at forbyde anvendelse af
proceduren' for aktiv forædling;

importafgiftssystemet gør det muligt at se bort fra
alle øvrige beskyttelsesforanstaltninger ved Fællesska
bets ydre grænser; dette afgiftssystem kan dog under
usædvanlige omstændigheder vise sig utilstrækkeligt ;
for at Fællesskabets marked ikke i sådanne tilfælde

skal være uden beskyttelse mod de forstyrrelser, der
måtte følge deraf, efter at de tidligere importhindrin
ger er blevet fjernet, bør Fællesskabet have mulighed
f1 ) EFT nr. C 60 af 13. 3. 1975, s. 41 .

for liurtigt at træffe alle nødvendige foranstaltninger;
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begrænsninger i den frie vareomsætning, som er
resultatet af anvendelsen af forholdsregler beregnet
på at bekæmpe udbredelse af sygdomme hos dyr,
kan skabe vanskeligheder på markedet i én eller
flere medlemsstater; det er nødvendigt at åbne mulig
hed for at indføre undtagelsesforanstaltninger til
støtte af markedet med henblik på at afhjælpe en
sådan situation;

for at lette gennemførelsen af de påtænkte bestem
melser bør der fastlægges en fremgangsmåde, ved
hvilken der inden for rammerne af en forvaltningsko
mité tilvejebringes et snævert samarbejde mellem
medlemsstaterne og Kommissionen;
virkeliggørelsen af et enhedsmarked ville gennem
ydelse af visse former for støtte kunne bringes i fare;
derfor . bør de bestemmelser i traktaten, der gør det
muligt at vurdere den af medlemsstaterne ydede
støtte og at forbyde sådan støtte, som er uforenelig
med det fælles marked, bringes i anvendelse inden for
fjerkrækødsektoren;
den fælles markedsordning for fjerkrækød skal på
passende måde tage hensyn både til de i traktatens
artikel 39 og i artikel 110 fastsatte mål ;
De udgifter, som medlemsstaterne har afholdt som
følge af de forpligtelse, som anvendelsen af denne
forordning medfører, påhviler Fællesskabet i overens
stemmelse med artikel 2 og 3 i Rådets forordning
(EØF) nr. 729/70 a£ 21 . april 1970 om finansiering af
den fælles landbrugspolitik (*), ændret ved forordning

1 . 11 . 75

Pos . i den
fælles toldtarif

Varebeskrivelse

c) 02.03

Lever af fjerkræ, fersk, kølet, fros
set, saltet eller i saltlage

d) 02.05 C

Fedt af fjerkræ, ikke udsmeltet,
udpresset ellef ekstraheret med
opløsningsmidler, fersk, kølet, fros
set, saltet, i saltlage, tørret eller
røget

e) 15.01 B

Fedt af fjerkræ, udsmeltet, udpres
set eller ekstraheret med opløs
ningsmidler

f) 16.02 BI

Kød eller slagteaffald af fjerkræ
på anden måde tilberedt eller kon
serveret

2.

I denne forordning forstås ved :

a) » levende fjerkræ«: levende fjerkræ
enhedsvægt på over 185 g;

med en

b) » kyllinger«: levende fjerkræ med en enhedsvægt
på under 185 g;

c) » slagtet fjerkræ «: dødt fjerkræ, hele, også uden
slagteaffald;
d) » afledte produkter«: følgende produkter :

(EØF) nr. 1566/72 (2) —

1 . de i stk. 1 , litra a), nævnte produkter, undtagen
kyllinger,
2. de i stk. 1 , litra b), nævhte produkter, undta
gen slagtet fjerkræ og spiseligt slagteaffald, be
tegnet som : » fjerkræstykker«,

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

3. spiseligt slagteaffald som nævnt i stk. 1, litra

Artikel 1

b)>

4. de i stk. 1 , litra c), nævnte produkter,

1 . Den fælles markedsordning for fjerkrækød
omfatter følgende produkter:

5 . de i stk. 1 , litra d) og e), nævnte produkter
6. de i stk. 1 , litra f) nævnte produkter;

Pos . i den
fælles toldtarif

Varebeskrivelse

e) »kvartal«: en tre måneders periode begyndende 1.
februar, 1 . maj, 1 . august eller 1. november.

a) 01.05

Levende fjerkræ

b) 02.02

Kød og spiseligt slagteaffald (und
tagen lever) af fjerkræ (høns, æn
der, gæs, kalkuner og perlehøns)
fersk, kølét eller frosset

Artikel 2

1.
(^ EFT nr. L 94 af 28 . 4. 1970, s. 13 .
(2) EFT nr. L 167 af 25 . 7. 1972, s. 5 .

For i erhvervslivet at, fremme sådanne initiati

ver, som kan lette tilpasningen af udbudet til marke
dets krav med undtagelse af initiativer, der vedrører

tilbagetrækning af produkterne fra markedet, kan der

1 . 11 . 75
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med hensyn til de i artikel 1, stk. 1 nævnte produkter
træffes følgende fællesskabsforanstaltninger;

Nr. L 282/79

de begyndende 1 . august og under hensyn til
tærskelpriserne på disse kornarter og disses
månedlige tillæg.

— foranstaltninger til fremme af en bedre organisa
tion af produkternes fremstilling, forarbejdning

Foderkornpriserne på verdensmarkedet fastsættes
hvert kvartal på grundlag af priserne på disse

og forhandling;

kornsorter i den seks måneders periode, der går

— foranstaltninger til forbedring af kvaliteten;

forud for det kvartal, i hvilket nævnte element
udregnes.

— foranstaltninger, der skal muliggøre opstilling af
kort- og langfristede prognoser på grundlag af

Ved fastsættelsen af den fra 1 . november, 1.
februar og 1 . maj gældende importafgift tages der
dog kun hensyn til foderkornprisernes udvikling
på verdensmarkedet, når der samtidig fastsættes

kendskab til de anvendte produktionsmidler;
— foranstaltninger, der skal gøre det lettere at kon

en ny slusepris;

statere markedsprisudviklingen.

De almindelige regler for disse foranstaltninger
fastsættes efter den i artikel 43, stk. 2, i traktaten an
førte fremgangsmåde.
2.

b) af et element lig med 7 % af gennemsnittet af de
slusepriser, der gælder i de fire kvartaler forud for
hvert års 1 . maj .
Dette element fastsættes en gang om året for en
tolv måneders periode begyndende 1 . august.

Handelsnormer:

— fastsættes for en eller flere af de i artikel 1, stk. 1,
litra b), nævnte produkter;

— kan fastsættes for de i artikel 1, stk. 1, litra a), c),
d) e) og f), nævnte produkter.

Disse normer kan særlig vedrøre inddeling i kvalitets
og vægtklasser, emballering, oplagring, transport,

2. Importafgiften på kyllinger beregnes efter
samme metode som importafgiften på slagtet fjerkræ.
Dog forstås ved foderkornmængde den mængde, der
inden for Fællesskabet er nødvendig til produktion1
af en kylling; sluseprisen er sluseprisen for kyllinger.
3.

På forslag af Kommissionen og med kvalificeret

flertal

præsentation og mærkning.
Normerne, deres anvendelsesområde samt de almin

delige regler for deres anvendelse, vedtages af Rådet
på forslag af Kommissionen med kvalificeret flertal.

— bestemmer Rådet den mængde foderkorn, der

er nødvendig til produktion af et kilogram slagtet
fjerkræ, alt efter arten, og den mængde foderkorn,
der er nødvendig til produktion af en kylling samt
procentsatserne af de forskellige foderkornarter,
som indgår i disse mængder;

Artikel 3

— vedtager Rådet reglerne for denne artikels anven
Ved indførsel i Fællesskabet af de i artikel 1 , stk. 1,
nævnte produkter opkræves der en importafgift, der

delse.

for hvert kvartal fastsættes forud efter den i artikel 17

anførte fremgangsmåde.

Artikel 4

1.

Importafgiften for slagtet fjerkræ sammensæt

tes :

a) af et element lig med forskellen mellem priserne
inden for Fællesskabet og på verdensmarkedet på
den mængde foderkorn, som inden for Fællesska
bet er nødvendig til produktion af et kilogram
slagtet fjerkræ alt efter arten.

Foderkornpriserne inden for Fællesskabet fast
sættes en gang årligt for en tolv måneders perio

Artikel 5

1 . Importafgiften for de i artikel 1 , stk. 2, litra d),
nævnte produkter afledes af importafgiften for slagtet
fjerkræ under hensyntagen til vægtforholdet mellem
disse forskellige produkter og slagtet fjerkræ og, i det
omfang hvori det viser sig nødvendigt, til det gen
nemsnitlige forhold mellem deres handelsværdier.
2.
Som en undtagelse fra bestemmelserne i stk. 1 ,
begrænses importafgifterne på de produkter, der
henhører under positionerne 02.03 , 15.01 B og 16.02
B I i den fælles toldtarif, for hvilke toldsatsen er ble
vet konsolideret inden for rammerne af GATT, til det

beløb, der følger af denne konsolidering.
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3 . De koefficienter, der udtrykker de i stk. 1
nævnte forhold, fastsættes efter den i artikel 17 an
førte fremgangsmåde. Mindst en gang om året foreta
ges der en fornyet undersøgelse af de oplysninger, der
ligger til grund for en sådan fastsættelse.

Artikel 6

Konstateres der på Fællesskabets marked en betydelig
prisstigning, og dette forhold må påregneis at
fortsætte, således at markedet forstyrres eller trues af
forstyrrelser, kan de nødvendige foranstaltninger
træffes.

1.11.75

beløb er det beløb, der omfatter de øvrige foderom
kostninger samt de almindelige omkostninger ved
produktion og forhandling af en kylling. Foder
kornmængden og det faste beløb er ikke forskellig
efter art.

4. Hvad angår de i artikel 1 , stk. 2,'litra d), nævnte
produkter afledes slusepriserne af sluseprisen på slag
tet fjerkræ under hensyn til de for disse produkter i
henhold til'artikel 5, stk. 3, fastsatte koefficienter.
5 . Rådet fastsætter på forslag af Kommissionen
med kvalificeret flertal reglerne for denne artikels an
vendelse.

Rådet vedtager på forslag af Kommissionen med kva
lificeret flertal de almindelige regler for denne artikels

Artikel 8

anvendelse.

Artikel 7

1 . Bliver tilbudsprisen franko grænse på et pro
dukt lavere end sluseprisen, forhøjes importafgiften
for dette produkt med en tillægsafgift, der er lig med
forskellen mellem sluseprisen og tilbudsprisen
franko grænse.

1.

Slusepriserne fastsættes forud for hvert kvartal

efter den i artikel 17 anførte fremgangsmåde.
2.

Sluseprisen for slagtet fjerkræ sammensættes af:

a) et beløb lig med verdensmarkedsprisen for den
mængde foderkorn, der i tredjelande er nødvendig
til produktion af et kilogram slagtet fjerkræ, alt
efter arten,

b) et fast beløb, der alt efter art omfatter de øvrige
foderomkostninger såvel som de almindelige
omkostninger ved produktion og forhandling.
Verdensmarkedsprisen
på
foderkornmængden
fastsættes hvert kvartal på grundlag af priserne på
disse kornarter i den seks måneders periode, der går
forud for det kvartal, i hvilket sluseprisen fastsættes.

Ved fastsættelsen af den fra 1 . november, 1 . februar
og 1 . maj gældende slusepris tages der dog kun hen
syn til foderkornprisernes udvikling på verdensmar
kedet, når prisen på den nævnte mængde udviser en
mindsteafvigelse i forhold til den pris, der benyttes
ved beregning af sluseprisen i det foregående kvartal.
Mindst én gang om året foretages der en fornyet un
dersøgelse af de oplysninger, der ligger til grund for

2. Denne tillægsafgift bortfalder dog over for tred
jelande, som er villige og i stand til at garantere, at
den faktiske pris ved indførsel i Fællesskabet af pro
dukter med oprindelse i og hidrørende fra deres
område ikke er lavere end sluseprisen for det pågæl
dende produkt, og at enhver fordrejning i samhande
len undgås.
3 . Tilbudsprisen franko grænse fastsættes for al
indførsel fra samtlige tredjelande.
Finder udførsler fra et eller flere tredjelande imidler
tid sted til unormalt lave priser, der er lavere end de
priser, der anvendes af andre trejdelande, fastsættes
en anden tilbudspris franko grænse for udførsler fra
disse andre lande.

4.

vedtages efter den i artikel 17 anførte fremgangs
måde.

Efter samme fremgangsmåde fastsættes i givet fald
tillægsafgifterne.
Artikel 9

fastsættelsen af det under b) nævnte faste beløb.

3 . Sluseprisen for kyllinger beregnes efter samme
metode som sluseprisen for slagtet fjerkræ; dog
forstås ved verdensmarkedsprisen for foder
kornmængden prisen for den i tredjelande til produk
tion af en kylling nødvendige mængde, og det faste

Gennemførelsesbestemmelserne til denne artikel

1 . For at muliggøre udførsel af de i artikel 1 , stk.
1 , anførte produkter på grundlag af verdensmarkeds
priserne på disse produkter, kan forskellen mellem

disse priser og priserne inden for Fællesskabet i det
nødvendige omfang udlignes ved en eksportrestitu
tion.
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2.

Restitutionen er den samme for hele Fællesska

bet. Den kan være forskellig alt efter bestemmelses
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— at anvende nogen form for kvantitative restriktio
ner eller foranstaltninger med tilsvarende virk

sted.

ning.

Den fastsatte restitution ydes på begæring af den inte
resserede.

Som en foranstaltning med tilsvarende virkning som
en kvantitativ restriktion anses bl.a. begrænsning af

udstedelse af import- og eksportlicenser til en bestemt
Ved restitutionens fastsættelse tages der særlig hensyn
til nødvendigheden af at skabe ligevægt mellem an
vendelsen af Fællesskabets basisprodukter med hen
blik på udførsel til tredjelande af forarbejdede pro
dukter og anvendelsen af produkter fra disse lande,
der tillades indført til forædling.
Rådet fastsætter på forslag af Kommissionen med
kvalificeret flertal de almindelige regler for ydelse og
forudfastsættelse af eksportrestitutionerne samt krite
rierne for fastsættelse af restitutionsbeløbene.

Restitutionerne fastsættes med regelmæssige tidsinter
valler efter den i artikel 17 anførte fremgangsmåde.
Kommissionen kan, på begæring af en medlemsstat
eller på eget initiativ ændre restitutionsbeløbene in
den for tidsintervallerne, såfremt det er nødvendigt.
3.

gruppe berettigede.

Artikel 12

1.

Bliver Fællesskabets marked for en eller flere af

de i artikel 1 , stk. 1 , nævnte produkter på grund af
indførsler eller udførsler udsat for eller truet af alvor

lige forstyrrelser, som kan bringe de i artikel 39 i
traktaten omhandlede mål i fare, kan der i samhande
len med tredjelande anvendes egnede foranstaltnin
ger, indtil forstyrrelsen eller faren derfor er fjernet.

Rådet fastsætter på forslag af Kommissionen med
kvalificeret flertal gennemførelsesbestemmelserne til
dette stykke og bestemmer, i hvilke tilfælde og inden
for hvilke grænser medlemsstaterne kan træffe be
skyttelsesforanstaltninger.

Gennemførelsesbestemmelserne til denne artikel

fastsættes efter den i artikel 17 anførte fremgangs
måde.

Artikel 10

I det omfang, det er nødvendigt for at den fælles
markedsordning for fjerkrækød kan fungere bedst
muligt, kan Rådet på forslag af Kommissionen med
kvalificeret flertal helt eller delvist udelukke anven

2.

Indtræder den i stk. 1 omhandlede situation,

træffer Kommissionen på begæring af en medlemsstat
eller på eget initiativ bestemmelse om de nødvendige
foranstaltninger, som meddeles medlemsstaterne, og
som straks bringes i anvendelse. Har Kommissionen
fået forelagt en begæring fra en medlemsstat, træffer
den afgørelse herom inden 24 timer efter begæringens
modtagelse.
3.

Enhver medlemsstat kan inden for en frist af 3

delsen af proceduren for aktiv forædling, for så vidt
angår de i artikel 1, stk. 1 , nævnte produkter, der er
bestemt til fremstilling af de i nævnte stykke anførte

arbejdsdage efter meddelelsesdagen indbringe den af
Kommissionen trufne foranstaltning for Rådet. Rådet
træder omgående sammen. Det kan med kvalificeret
flertal ændre eller ophæve den pågældende foran

varer .

staltning.
Artikel 11

1 . Ved tariferingen af de af denne forordning
omfattede produkter gælder de almindelige regler for
fortolkningen af den fælles toldtarif og de særlige
regler for dens anvendelse; den tarifnomenklatur, der
følger af denne forordnings anvendelse, optages i den
fælles toldtarif.

2.

Artikel 13

De i artikel 1 , stk. 1 , nævnte varer, der er fremstillet

eller forarbejdet på basis af produkter, som ikke
omfattes af artikel 9, stk. 2, og artikel 10, stk. 1 , i
traktaten kan ikke frit omsættes inden for Fællesska
bet.

Artikel 14

Medmindre andet bestemmes i denne forord

ning eller Rådet på forslag af Kommissionen med
kvalificeret flertal træffer afvigende bestemmelser, et
det forbudt,

For at tage hensyn til de begrænsinger i den frie
vareomsætning, som ville kunne blive resultatet af

— at opkræve nogen form for told eller afgifter med

bekæmpe udbredelse af sygdomme hos dyr, kan der

anvendelsen
tilsvarende virkning,

af

forholdsregler

beregnet

på

at

efter den i artikel 17 anførte fremgangsmåde, træffes
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undtagelsesforanstaltninger til støtte for det marked,

som berøres af sådanne begrænsninger. Disse for
anstaltninger må kun træffes i det omfang og for det
tidsrum, det er strengt nødvendigt for understøttelsen
af dette marked.

Artikel 18

Komiteen kan undersøge ethvert andet spørgsmål,
som formanden enten på eget initiativ eller på begæ
ring af en medlemsstats repræsentant forelægger den.

Artikel l S
l

Medlemsstaterne og Kommissionen meddeler gensi
digt hinanden de oplysninger, der er nødvendige til
gennemførelsen af denne forordning. De nærmere be
stemmelser vedrørende meddelelse og udbredelse af
disse oplysninger fastsættes efter den i artikel 17 an
førte fremgangsmåde.

1 . 11.75

Artikel 19

Medmindre andet bestemmes i denne forordning fin
der artiklerne 92-94 i traktaten anvendelse på frem
stilling af og handel med de i artikel 1 , stk. 1 , nævnte
produkter.
Artikel 20

Artikel 16

1 . Der nedsættes en forvaltningskomité for
fjerkrækød og æg — i det følgende benævnt »Komi
teen « — som består af repræsentanter for medlems
staterne og har en repræsentant for Kommissionen

Ved gennemførelsen , af denne forordning skal der på
passende måde tages hensyn både til de i artikel 39
og artikel 110 i traktaten fastsatte mål.

Artikel 21

som formand.

Såfremt Italien gør brug af artikel 23 i Rådets forord
2.

I denne Komité tildeles der medlemsstaternes

stemmer vægt i henhold til traktatens artikel 148,
stk. 2. Formanden deltager ikke i afstemningen.

ning (EØF) nr. 2727/75 af 29. oktober 1975 vedrø

rende den fælles markedsordning for korn (1), træffer
Rådet på forslag af Kommissionen med kvalificeret
flertal de nødvendige forholdsregler for at forhindre
konkurrencefordrejninger.

Artikel 17
Artikel 22

1 . Når der henvises til den fremgangsmåde, som er
beskrevet i denne artikel, retter formanden henven
delse til Komiteen enten på eget initiativ eller på
begæring af en medlemsstats repræsentant.
2. Kommissionens repræsentant forelægger et
udkast til de foranstaltninger, der skal træffes. Komi
teen afgiver en udtalelse om disse foranstaltninger
inden for en frist, som formanden kan fastsætte un
der hensyn til, hvor meget de forelagte spørgsmål
haster. Udtalelsen vedtages med et flertal af enogfyrre
stemmer.

3.

1 . Rådets forordning nr. 123/67/EØF af 13 . juni
1967 om en fælles markedsordning for fjerkræ
kød (2), senest ændret ved afgørelse truffet af Rådet
for De europæiske Fællesskaber den 1. januar 1973
om tilpasning af dokumenter vedrørende nye
medlemsstaters tiltrædelse af De europæiske Fælles
skaber (3), ophæves.
2. Henvisninger til den i henhold til stk. 1 ophæ
vede forordning skal betragtes som henvisninger til
denne forordning.
Henvisninger og referencer til artikler i den nævnte
forordning fremgår af jævnføringsoversigten i bilaget.

Kommissionen vedtager foranstaltninger, som

straks kan finde anvendelse. Såfremt disse foranstalt

ninger imidlertid ikke er i overensstemmelse med
Komiteens udtalelse, meddeles de straks Rådet af

Artikel 23

Kommissionen. I dette tilfælde kan Kommissionen

Denne forordning træder i kraft den 1 . november

udsætte anvendelsen af de foranstaltninger, den har
vedtaget, i et tidsrum af højst en måned fra denne

1975 .

meddelelse.

Rådet kan med kvalificeret flertal inden for en frist af

en måned træffe anden afgørelse.

(*) EFT nr. L 281 af 1 . 11. 1975, s. 1 .
(*) EFT nr. 117 af 19. 6. 1967, s. 2301/67.
(3) EFT nr. L 2 af 1. 1 . 1973, s. 1 .
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Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlems
stat.

Udfærdiget i Luxembourg, den 29 . oktober 1975.
På Rådets vegne
G. MARCORA

Formand

BILAG

Sammenligningstabel
Forordning nr. 123/67/EØF

Denne forordning

artikel 13 a

artikel 14

artikel 14

artikel 19

artikel 21

artikel 20
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RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 2778/75
af 29. oktober 1975

om fastsættelse af regler for beregning af importafgift og slusepris for fjerkrækød

RÅDET FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
europæiske økonomiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr.
2777/75 af 29 . oktober 1975 om den fælles markeds

lever og krås, i det følgende benævnt
» udslagtningskoefficient 65 % «;

1 : 3,029 for slagtede ænder, plukkede, afblødte,
ikke åbnede eller uden tarme, med
hoved og fødder, i det følgende be
nævnt » udslagtningskoefficient 85% «;

ordning for fjerkrækød (*), særlig artikel 4, stk. 3 , og
artikel 7, stk. 5 ,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

1 : 3,679 for slagtede ænder, plukkede, rensede,
, uden hoved og fødder, med eller uden
hjerte, lever og krås, i det følgende be
nævnt » udslagtningskoefficient 70% «:

ud fra følgende betragtninger :

Importafgiften for slagtet fjerkræ består navnlig af et
element, der er lig med forskellen mellem priserne in
den for Fællesskabet og priserne på verdensmarkedet
for den foderkornmængde, der inden for Fællesska
bet er nødvendig til produktion af et kilogram slagtet
fjerkræ alt efter arten;
denne mængde bør fastsættes under anvendelse af en
forædlingskoefficient, som udtrykker forholdet mel
lem vægten af det slagtede fjerkræ og vægten af det
til produktion heraf nødvendige forderkorn;

ved fastsættelsen af dette forhold bør der tages hen
syn til den foderkornmængde, der er nødvendig til
opdræt af en kylling, således som denne er defineret i
forordning (EØF) nr. 2777/75, artikel 1 , stk. 2, litra
b ), og til en vis dødelighedsprocent for fjerkræ under
opfedning. Denne koefficient bør differentieres efter
arten; på grundlag af disse betragtninger vil det være
hensigtsmæssigt at fastsætte denne koefficient til :
— 1 : 1,925 for slagtede høns, plukkede, uden
tarme, med hoved og fødder, i det føl
gende benævnt » udslagtningskoefficient
83 %,«;

— 1 : 2,189 for slagtede høns, plukkede, rensede,
uden hoved og fødder, men med hjerte,
lever og krås, i det følgende benævnt
» udslagtningskoefficient 70 % «;

— 1 : 2,385 for slagtede høns, plukkede, rensede,
uden hoved og fødder og uden hjerte,

(') Se side 77 i denne Tidende.

1 : 4,087 for slagtede ænder, plukkede, afblødte,
uden hoved og fødder og uden hjerte,
lever og krås, i det følgende benævnt
» udslagtningskoefficient 63 % «;
1 : 3,122 for slagtede gæs, plukkede, afblødte,

ikke åbnede med hoved og fødder, i det
følgende benævnt » udslagtningskoeffi
cient 82% «;

1 : 3,413 for slagtede gæs, plukkede, rensede,
uden hoved og fødder, med eller uden
hjerte og kræs, i det følgende benævnt
» udslagtningskoefficient 75 % «;
1 : 2,338 for slagtede kalkuner;
1 : 3,808 for slagtede perlehøns ;

importafgiften for kyllinger skal beregnes efter den
samme metode som importafgiften for slagtet
fjerkræ ; dog skal den mængde foderkorn, der kom
mer i betragtning, være den samme som er nødvendig
for opdræt inden for Fællesskabet af en kylling uan
set dennes art;

denne mængde bør bestemmes ved anvendelse -af en
forædlingskoefficient på 1 : 0,392, der udtrykker for
holdet mellem en kylling og vægten af det til dens
opdræt nødvendige foderkorn ; ved fastlæggelse af
dette forhold bør der tages hensyn til den mængde
foderkorn, der medgår til produktionen af de rugeæg,
som er nødvendige for opdræt af en kylling ;
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der skal ske fastsættelse af sammensætningen af en
kornblanding, der udgør de nævnte mængder;

— af verdensmarkedsprisen for den mængde foder
korn, der er nødvendig til produktion i tredje
lande af et kilogram slagtet fjerkræ alt efter arten,

i denne blanding indgår kornarter eller klid, som kan
sidestilles med en af de tre kornarter, der navnlig be
nyttes til fjerkræfoder, nemlig majs, byg og havre;
især bør foderhvede sidestilles med byg;

— af et fast beløb, der alt efter fjerkræarten udtryk
ker de øvrige foderomkostninger samt general
omkostningerne i forbindelse med produktion og
afsætning;

en kornblanding med følgende sammensætning bør

sluseprisen for kyllinger skal beregnes efter samme

derfor anses for repræsentativ:
— for kyllinger :
majs : 60 % ,
byg : 30 % ,
havre : 10 % ;
— for høns :

majs : 80 % ,
byg: 20 % ;

— for ænder, gæs, kalkuner og perlehøns :
majs : 60 % ,
byg: 30 % ,

metode som sluseprisen for slagtet fjerkræ, dog skal
prisen for foderkornmængden på verdensmarkedet
være den samme som den, der gælder for den foder
kornmængde, der er nødvendig til produktion af en
kylling i tredjelande; det faste beløb skal svare til det,
der udtrykker de øvrige foderomkostninger samt ge
neralomkostningerne i forbindelse med produktion
og afsætning af en kylling; værdien af fodermængden
og det faste beløb skal ikke differentieres efter fjer
kræarten;

foderkornmængderne bør fastsættes ved anvendelse
af en forædlingskoefficient, der bestemmes i overens

stemmelse med de samme kriterier, som gælder for
fastlæggelsen af de til beregning af importafgifterne
benyttede forædlingskoefficienter; for slaget fjerkræ
skal der dog ikke tages hensyn til den til produktion
af en kylling anvendte foderkornmængde; på grund
lag af disse betragtninger bør koefficienten fastsættes
til :

havre : 10% .

— 1 : 0,392 for kyllinger;

på grund af de nævnte foderkornmængders sam
mensætning synes det påkrævet, at prisen inden for
Fællesskabet og prisen på verdensmarkedet er lig med
det i overensstemmelse med den ovennævnte sam

mensætning vejede gennemsnit af på den ene side pri
serne i Fællesskabet og på den anden side priserne på
verdensmarkedet for hver af de pågældende kornar

— 1 : 1,684 for slagtede høns med en udslagtnings
koefficient på 83 % ;
— 1 : 1,915 for slagtede høns med en udslagtnings
koefficient på 70 % ;

— 1 : 2,087 for slagtede høns med en udslagtnings
koefficient på 65 % ;

ter ;

ved beregning af prisen for hver foderkornart bør der
tages hensyn til:
— det aritmetiske gennemsnit af de tærskelpriser, der
forhøjet med deres månedlige tillæg er gældende i
den i forordning (EØF) nr. 2777/75 , artikel 4, stk.
1, litra a), andet afsnit, nævnte periode,
— det aritmetiske gennemsnit af de cif-priser, der er
fastsat for den i forordning (EØF) nr. 2777/75,
artikel 4, stk. 1 , litra a), tredje afsnit, nævnte
periode;

— 1 : 2,824 for slagtede ænder med en udslagtnings
koefficient på 85 % ;
— 1 : 3,429 for slagtede ænder med udslagtnings
koefficient på 70 % ;
— 1 : 3,810 for slagtede ænder med en udslagtnings
koefficient på 63 % ;

— 1 : 3,049 for slagtede gæs med en udslagtnings
koefficient på 82 % ;

— 1 : 3,333 for slagtede gæs med en udslagtnings
koefficient på 75 % ;
— 1 : 2,275 for slagtede kalkuner;

i henhold til artikel 7 i forordning (EØF) nr. 2777/75
består sluseprisen for slagtet fjerkræ af to elementer:

— 1 : 3,410 for slagtede perlehøns;
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på grund af de inden for Fællesskabet og på verdens
markedet indvundne erfaringer bør der for foder
kornmængden på verdensmarkedet regnes med den
samme sammensætning som inden for Fællesskabet
ved beregning af importafgiften ;
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— 0,8929 regningsenhed pr. kilogram for slagtede
kalkuner;

— 1,1356 regningsenhed pr. kilogram for slagtede
perlehøns;

jes med 0,475 regningsenhed nr. 100 kilogram korn
for at tage hensyn til transportomkostningerne til for
brugsstedet og omkostningerne ved forarbejdning til

ved fastsættelse af sluseprisen, der er gældende fra 1 .
november, 1 . februar og 1 . maj , skal der kun tages
hensyn til udviklingen i foderkornpriserne på ver
densmarkedet, hvis prisen for foderkornmængden
udviser en mindsteafvigelse i forhold til den pris, der
anvendes til beregning af sluseprisen for det foregå
ende kvartal; en afvigelse på mindre end 3 % har in
gen nævneværdig indflydelse på foderomkostnin
gerne for fjerkræ; mindsteafvigelsen bør fastsættes

foder;

til 3 % —

til beregning af prisen for foderkornmængden bør der
vælges den samme metode som til beregning af
importafgiften ;
det aritmetiske gennemsnit af cif-priserne skal forhø

ved fastsættelse af foderkornmængden på verdens
markedet tages der ikke hensyn til de øvrige foder
omkostninger eller generalomkostningerne i forbin
delse med produktion og afsætning; disse øvrige
foderomkostninger dækker proteinholdige foder
tilsætninger, mineralsalte, vitaminer og sygdomsfore
byggende produkter, generalomkostningerne i forbin
delse med produktion og afsætning omfatter udgifter
til dyrlæge, stalde, arbejdskraft, forsikring, transport
samt fortjenstmargen ; disse omkostninger kan

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

De i forordning (EØF) nr. 2777/75 artikel 4, stk. 1 ,/
litra a), og stk. 2, nævnte foderkornmængder samt
sammensætningen heraf er fastsat i bilag I, kolonne 3
og 4.

fastsættes til :

Artikel 2

— 0,1448 regningsenhed for en kylling;
— 0,6069 regningsenhed pr. kilogram for slagtede
høns med en udslagtningskoefficient på
83% ;

— 0,6900 regningsenhed pr. kilogram for slagtede
høns med en udslagtningskoefficient på
70 % ;

— 0,7518 regningsenhed pr. kilogram for slagtede
høns med en udslagtningskoefficient på
65 % ;

— 0,5353 regningsenhed pr. kilogram for slagtede
ænder med en udslagtningskoefficient på

1 . Inden for Fællesskabet er prisen for foder
kornmængden lig med det efter de i bilag I, kolonne
4, anførte procentsatser vejede gennemsnit af priserne
pr. kilogram inden for Fællesskabet for hver af de
kornarter, der indgår i denne mængde, idet gennem
snittet multipliceres med det tilsvarende tal i bilag I,
kolonne 3 .

2. Inden for Fællesskabet er prisen for hver foder
kornart lig med det aritmetiske gennemsnit af tær
skelpriserne, forhøjet med deres månedlige tillæg og
gældende for denne kornart i en tolv måneders peri
ode begyndende 1 . august.

85% ;

— 0,6500 regningsenhed pr. kilogram for slagtede
ænder med en udslagtningskoefficient på
70 % ;

— 0,7222 regningsenhed pr. kilogram for slagtede
ænder med en udslagtningskoefficient på
63 % ;

— 0,7240 regningsenhed pr. kilogram for slagtede
gæs med en udslagtningskoefficient på
82 % ;

— 0,5916 regningsenhed pr. kilogram for slagtede
gæs med en udslagtningskoefficient på
75 % ;

Artikel 3

1 . På verdensmarkedet er prisen på foder
kornmængden lig med det efter de i bilag I, kolonne
4, anførte procentsatser vejede gennemsnit af priserne
pr. kilogram på verdensmarkedet for hver af de korn
arter, der indgår i denne mængde, idet gennemsnittet
multipliceres med det tilsvarende tal i bilag I, kolon
ne 3 .

2. På verdensmarkedet er .prisen for hver foder
kornart lig med det aritmetiske gennemsnit af de cifpriser, der er fastsat for denne kornart for den i for
ordning (EØF) nr. 2777/75 , artikel 4, stk. 1 , litra a),
tredje afsnit, omhandlede seks måneders periode.
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Artikel 6

Artikel 4

1 . Prisen for de i forordning (EØF) nr. 2777/75,
artikel 7, stk. 2, litra a), og stk. 3, nævnte foder
kornmængder er lig med priseti for de i bilag II,
kolonne 3, fastsatte foderkornmængder, hvis sam
mensætning er anført i bilag II, kolonne 4.

2. Prisen for disse foderkornmængder er lig med
det efter de i bilag II, kolonne 4, anførte procentsat
ser vejede gennemsnit af priserne pr. kilogram for
hver af de kornarter, der indgår i denne mængde, idet
gennemsnittet multipliceres med det tilsvarende tal i
bilag II, kolonne 3 .
3 . Prisen for hver kornart er lig med det aritme
tiske gennemsnit af de cif-priser, der er fastsat for
denne kornart for den i forordning (EØF) nr. 2777/75 ,
artikel 7, stk. 2, andet afsnit, omhandlede seks måne
ders periode ; gennemsnittet forhøjes med 0,475 reg

ningsenhed pr. 100 kilogram korn.

Den i forordning (EØF) nr. 2777/75, artikel 7, stk. 2,
sidste afsnit, nævnte mindsteafvigelse fastsættes til
3 %.

Artikel 7

1 . Rådets forordning nr. 146/67/EØF af 21 . juni
1967 om fastsættelse af regler for beregning af
importafgift og slusepris for fjerkrækød (x), senest
ændret ved forordning (EØF) nr. 1717/74 (2), ophæ
ves .

2. Henvisninger til den i henhold til stk. 1 ophæ
vede forordning skal betragtes som henvisninger til
denne forordning.

Artikel 5

De i forordning (EØF) nr. 2777175, artikel 7, stk. 2,
litra b), og stk. 3, nævnte faste beløb er fastsat i bilag
II, kolonne 5 .

Nr. L 282/87

Artikel 8

Denne forordning træder i kraft den 1 . november
1975 .

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

Udfærdiget i Luxembourg, den 29. oktober 1975 .
På Rådets vegne
G. MARCORA

Formand

H EFT nr. 125 af 26. 6. 1967, s. 2470/67.
(2) EFT nr. L 181 af 4. 7. 1974, s. 3 .
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BILAG I

Position i den
fælles toldtarif

Varebeskrivelse

Mængde i kg

Sammensætning

1

2

3

4

0,392

majs 60 %
byg 30 %

01.05

Fjerkræ (høns, ænder, gæs, kalkuner og perlehøns)
levende:

A. Kyllinger

pr. stk.

havre 10 %

02.02

Kød og spiseligt slagteaffald (undtagen lever) af fjer
kræ, fersk, kølet eller frosset:

•

A. Fjerkræ, ikke udskåret:
I. Høns :

a) udslagtningskoefficient 83 %

b) udslagtningskoefficient 70 %
c) udslagtningskoefficient 65 %

'

1,925

majs 80 %
byg 20 %

2,189

majs 80 %
byg 20 %

2,385

majs 80 %
byg 20 %

3,029

majs 60 %
byg 30 %

II. Ænder :

a) udslagtningskoefficient 85 %

havre 10 %

b) udslagtningskoefficient 70 %

3,679

majs 60 %
byg 30 %
havre 10 %

c) udslagtningskoefficient 63 %

4,087

majs 60 %
byg 30 %
havre 10 %

\

III . Gæs :

a) udslagtningskoefficient 82 %

3,122

majs 60 %
byg 30 %
havre 10 %

b) udslagtningskoefficient 75 %

3,413

majs 60 %
byg 30 %
havre 10 %

IV. Kalkuner

2,338

majs . 60 %
byg 30 %
havre 10 %

V. Perlehøns

3,808

majs 60 %
byg 30 %
havre 10 %
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BILAG II

Pos . i den
fælles toldtarif

Varebeskrivelse

Mængde i kg

Sammensætning

Fast beløb
i RE

1

2

3

4

5

01.05

Fjerkræ (høns, ænder, gæs, kalkuner og
perlehøns) levende:
0,392

majs 60 %
byg 30 %

0,1448

A. .Kyllinger

pr. stk.

havre 10 %

02.02

Kød og spiseligt slagteaffald (undtagen
lever) af fjerkræ, fersk, kølet eller fros
set :

A. Fjerkræ, ikke udskåret:
I. Høns :

a) udslagtningskoefficient 83 %

1,684

b) udslagtningskoefficient 70 %

1,915

c) udslagtningskoefficient 65 %

2,087

majs
byg
majs
byg
majs
byg

80 %
20 %
80 %
20 %
80 %
20 %

0,6069
0,6900
0,7518

II. Ænder:

a) udslagtningskoefficient 85 %

majs 60 %
byg 30 %

0,5353

3,429

majs 60 %
byg 30 %

0,6500

3,810

majs 60 %

0,7222

2,824

havre 10 %

b) udslagtningskoefficient 70 %

havre 10 %

c) udslagtningskoefficient 63 %

byg

30 %

havre 10 %
El. Gæs :

a) udslagtningskoefficient 82 %

3,049

majs 60 %

byg

0,7240

30 %'

havre 10 %

b) udslagtningskoefficient 75 %

3,333

majs 60 %

byg

0,5916

30 %

havre 10 %
IV. Kalkuner

2,275

majs 60 %

byg

0,8929

30 %

havre 10 %
V. Perlehøns

3,410

majs 60 %
byg 30 %
havre 10 %

1,1356
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RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 2779/75
af 29. oktober 1975

om almindelige regler for ydelse af eksportrestitutioner for fjerkrækød og kriterierne for
fastsættelse af restitutionsbeløbet

RÅDET FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
europæiske økonomiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr.
2777/75 af 29 . oktober 1975 om den fælles markeds

ordning for fjerkrækød ( 1 ), særlig artikel 9, stk. 2,
fjerde afsnit,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og
ud fra følgende betragtninger :

Eksportrestitutionerne for de produkter, der er
omfattet af den fælles markedsordning for fjerkræ
kød, skal fastsættes efter bestemte kriterier, som gør
det muligt at udligne forskellen mellem priserne på
disse produkter i Fællesskabet og på verdensmarke
det; med henblik herpå er det for disse produkter
nødvendigt at tage hensyn til dels forsyningssituatio
nen og priserne i Fællesskabet, dels prisforholdene på

ren beregnes på grundlag af de i de forskellige afsæt
ningsled og ved udførsel gældende priser;

i betragtning af afstanden fra Fællesskabets markeder
til bestemmelseslandenes markeder samt visse be

stemmelseslandes særlige importbetingelser er det
nødvendigt at beregne restitutionsbeløbet forskelligt
alt efter varernes bestemmelsessted ;

for at sikre Fællesskabets eksportører en vis stabili
tet med hensyn til restitutionsbeløbets størrelse og for
at give dem sikkerhed angående fortegnelsen over
produkter, for hvilke der ydes restitution, bør det
fastsættes, at denne fortegnelse og beløbene kan
gælde i et forholdsvis langt tidsrum; endvidere bør
der fastsættes regler for forudfastsættelse af eksport- v
restitutionerne;
en forudfastsættelse af restitutionerne er kun i visse

tilfælde nødvendig ; der bør derfor efter den i artikel
17 anførte fremgangsmåde i forordning (EØF) nr.
2777/75 træffes afgørelse om anvendelsen af denne
mulighed ;

verdensmarkedet;

det er desuden nødvendigt at tage hensyn til forskel
len mellem priserne i Fællesskabet og priserne på ver
densmarkedet for den mængde foderkorn, der er
nødvendig til produktion af et kilogram slagtet
fjerkræ og til produktion af en kylling; med hensyn
til de i artikel 1 , stk. 2, litra d), i forordning (EØF)
nr. 2777/75 omhandlede produkter bør de i artikel 5,
stk. 3 , i denne forordning anførte koefficienter tages i
betragtning;

forudfastsættelse af restitutionerne nødvendiggør for
holdsregler, der i hvert enkelt tilfælde sikrer gennem
førelse af udførslerne i overensstemmelse med den

indgivne ansøgning ; med henblik herpå skal der til
sendes hver ansøger en attest, som fastsætter, at
udførslerne skal finde sted inden for et bestemt tids
rum ;

for at undgå misbrug skal udstedelse af denne attest

gøres betinget af, at der stilles en sikkerhed, som
fortabes, såfremt udførselen ikke finder sted inden for

for at kunne følge prisudviklingen er det nødvendigt,
at fastsættelsen af disse priser sker ud fra generelle
principper; med henblik herpå bør der for så vidt an
går priserne på verdensmarkedet tages hensyn til pri
serne på markederne i tredjelande og i bestemmelses
landene samt de i tredjelande konstaterede produk
tionspriser og priserne franko Fællesskabets grænse;
priserne i Fællesskabet bør i mangel af repræsentative
markeder for produkterne inden for fjerkrækødsekto

attestens gyldighedsperiode ;
erfaringen inden for sektorer med en fælles markeds
ordning, inden for hvilke det er muligt at forud
fastsætte restitutionerne, har vist, at der under visse
omstændigheder, særlig i tilfælde af en overdreven

anvendelse af denne ordning, er grund til at nære
frygt for, at der skal opstå vanskeligheder på det
pågældende marked;

der bør hurtigt kunne træffes foranstaltninger, som
( J ) Se side 77 i denne Tidende.

kan genoprette en sådan situation; derfor bør Kom
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missionen have mulighed for at træffe sådanne for
anstaltninger efter udtalelse fra Forvaltningskomiteen
eller i påtrængende tilfælde uden dennes forudgående
sammentræden;

for at undgå fordrejninger af konkurrencen mellem
de handlende i Fællesskabet er det nødvendigt, at de
administrative vilkår, som de er undergivet, er ens i
hele Fælllesskabet; ydelse af restitutionsbeløb for de
produkter, som indføres fra tredjelande og genudfø
res til tredjelande, synes ubegrundet; den tilbagebeta
ling af den ved indførselen opkrævede afgift, som
finder sted under visse forudsætninger, er tilstræk
kelig til atter at bringe disse produkter på verdens
markedet —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

Nr.L 282/91

Artikel 3

1 . Prisen på Fællesskabets marked fastsættes under
hensyntagen til :

a) de faktiske priser i de forskellige afsætningsled in
den for Fællesskabet;

b) de faktiske eksportpriser.

2. Prisen på verdensmarkedet fastsættes under
hensyntagen til :
a) de faktiske priser på markederne i tredjelande;
b) de gunstigste indførselspriser i tredjelande (be
stemmelseslandene) ved indførsel fra andre tredje
lande;

c) de i eksporterende tredjelande konstaterede pro
duktionspriser, eventuelt under hensyntagen til de
tilskud, som ydes af disse lande;

Denne forordning opstiller regler for fastsættelse og
ydelse af eksportrestitutioner for de i artikel 1, stk. 1 ,
i forordning (EØF) nr. 2777/75 nævnte produkter.

d) tilbudspriserne franko Fællesskabets grænse.

Artikel 4
Artikel 2

Restitutionerne fastsættes under hensyntagen til føl
gende faktorer:

Når situationen på verdensmarkedet eller visse mar
keders særlige krav gør det nødvendigt, kan restitu
tionen i Fællesskabet for de i artikel 1, stk. 1, i for
ordning (EØF) nr. 2777/75 nævnte produkter være
forskellig alt efter disse produkters bestemmelsessted.

a) situationen og den forventede udvikling:
— Fællesskabets marked: af priserne på produk
terne inden for fjerkrækødsektoren og de dis
ponible mængder heraf,

— på verdensmarkedet: af priserne på produk
terne inden for fjerkrækødsektoren;

b) interessen i at undgå forstyrrelser, som kan med
føre en langvarig uligevægt mellem udbud og
efterspørgsel på Fællesskabets marked;

c) den påtænkte udførsels erhvervsmæssige betydning.

Artikel 5

1 . Fortegnelsen over de produkter, for hvilke der
ydes eksportrestitution, og denne restitutions størrelse
fastsættes mindst én gang hver tredje måned.
2.

Restitutionen er den på udførselsdagen gæl

dende.

3.

Det kan imidlertid besluttes, at restitutionen

forudfastsættes på anmodning herom. I så fald an
vendes — når den interesserede anmoder herom ved

Ved beregningen af restitutionerne skal der i øvrigt,
for de i artikel 1 , stk. 1 , i forordning (EØF) nr. 2777/75

nævnte produkter tages hensyn til forskellen mellem
de i Fællesskabet og på verdensmarkedet gældende

priser for den i overensstemmelse med artikel 4, stk. 1,
i nævnte forordning, bestemte mængde foderkorn,
i hvilken forbindelse der er følgeprodukter; endvidere
skal der tages hensyn til de koefficienter, som er
anført i artikel 5 , stk. 3 , i samme forordning.

at indgive ansøgning om forudfastsættelsesattest som
omtalt i artikel 6, — den restitution, der gælder på

dagen for ansøgningen, på en eksportforretning, der
finder sted inden for attestens gyldighedsperiode.
4. Såfremt der ved undersøgelse af markedssitua
tionen konstateres vanskeligheder som følge af be
stemmelserne om forudfastsættelse af restitutionen,

eller såfremt sådanne vanskeligheder truer med at
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indtræde, kan det efter den i artikel 17 anførte frem
gangsmåde i forordning (EØF) nr. 2777/75 besluttes at
suspendere anvendelsen af disse bestemmelser i det
strengt nødvendige tidsrum.

I særlig påtrængende tilfælde kan Kommissionen
efter en undersøgelse af situationen på grundlag af
alle til dens rådighed stående oplysninger beslutte at
suspendere forudfastsættelsen for en periode af højst
3 arbejdsdage.
De ansøgninger om forudfastsættelsesattester, der
indgives i suspensionsperioden, afvises.
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3 . Supplerende bestemmelser kan fastsættes efter
den i artikel 17 i forordning (EØF) nr. 2777/75 an
førte fremgangsmåde.

Artikel 8

Der ydes ingen restitution ved udførsel af de i art. 1, i
forordning (EØF) nr. 2777/75 nævnte produkter som
indføres fra tredjelande og genudføres til tredjelan
den, medmindre eksportøren godtgør:
— at det produkt, der skal udføres, er identisk med
det tidligere indførte, og

Artikel 6

1 . Ydelse af restitutionen på de i artikel 5 , stk. 3 ,
fastsatte betingelser er betinget af fremlæggelsen af en
forudfastsættelsesattest, som medlemsstaterne udste
der til enhver ansøger uanset hans etableringssted in
den for Fællesskabet.

Attesten gælder inden for hele Fællesskabet.

2.

— at der er blevet opkrævet afgift ved indførselen af
dette produkt.

I så fald er restitutionen for hvert produkt lig med
den ved indførselen opkrævede afgift, såfremt denne
er lavere end den på udførselsdagen gældende restitu
tion ; hvis importafgiften er højere end den på ud
førselsdagen gældende restitutionen er restitutionen
lig med sidstnævnte.

Udstedelsen af forudfastsættelsesattesten er be

tinget en sikkerhedsstillelse, der skal sikre overholdel
sen af forpligtelsen til at foretage de pågældende

udførsler inden for attestens gyldighedsperiode, og
som fortabes helt eller delvis, såfremt disse udførsler
ikke eller kun delvis foretages inden for denne frist.

Artikel 7

1 . Restitutionerne udbetales, når det godtgøres, at
produkterne
— er blevet udført fra Fællesskabet, og

Artikel 9

1 . Rådets forordning nr. 176/67/EØF af 27. juni
1967 om de almindelige regler om ydelse af resti
tution ved udførsel af fjerkrækød og kriterierne for
restitutionsbeløbets fastsættelse (1), senest , ændret ved
forordning (EØF) nr. 2689/72 (2), ophæves.
2. Henvisninger til den i henhold til stk. 1 ophæ
vede forordning skal betragtes som henvisninger til
denne forordning.
Henvisninger og referencer til artikler i den nævnte
forordning fremgår af jævnføringsoversigten i bilaget.

— har oprindelse i Fællesskabet, med undtagelse af
tilfælde, hvor artikel 8 anvendes.
Artikel 10

2.

Ved anvendelse af artikel 4 udbetales restitutio

nen på de i stk. 1 fastsatte betingelser, og såfremt det
godtgøres, at produktet har nået det bestemmelses
sted, for hvilket restitutionen er fastsat.
Der kan dog fastsættes undtagelser fra denne regel
efter den i stk. 3 nævnte fremgangsmåde, såfremt der
fastsættes betingelser, som giver tilsvarende garantier.
/

Denne forordning træder i kraft den 1 . november
1975 .

(^ EFT nr. 130 af 28. 6. 1967, s. 2612/67.
(2) EFT nr. L 289 af 27. 12. 1972, s. 41 .
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Nr. L 282/93

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

Udfærdiget i Luxembourg, den 29 . oktober 1975 .
På Rådets vegne
G. MARCORA

Formand

BILAG

Sammenligningstabel

Forordning nr. 176/67/EØF

Denne forordning

artikel 5a

artikel 6

artikel 6

artikel 7

artikel 7

artikel 8
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RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 2780/75
af 29. oktober 1975

om fastsættelse af betingelserne for anvendelse af beskyttelsesforanstaltninger inden for
fjerkrækødsektoren

RÅDET FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
europæiske økonomiske Fællesskab,

(EØF) nr. 2777/75 ; disse foranstaltninger må være
egnede til at bringe de alvorlige forstyrrelser af mar
kedet til ophør og til at fjerne faren for sådanne for
styrrelser ; de må kunne afpasses efter forholdene for
at forhindre, at de får andre virkninger end de tilsig
tede ;

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

ordning for fjerkrækød (*), særlig artikel 12, stk. 1 ,
under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

Artikel 12, stk. 1 , i forordning (EØF) nr. 2777/75 giver
mulighed for,, at der kan træffes passende foranstalt
ninger, hvis Fællesskabets marked for ét eller flere af
de i artikel 1 nævnte varer som følge af indførsel eller
udførsel, udsættes for eller trues af alvorlige forstyr
relser, der kan bringe de i traktatens artikel 39 an
førte mål i fare; disse foranstaltninger vedrører sam
handelen med tredjelande, og de ophæves, så snart de

omhandlede forstyrrelser eller faren herfor ophører;
det påhviler Rådet at fastsætte de nærmere bestem
melser for anvendelsen af nævnte forordnings artikel
12, stk. 1 , samt fastsætte, i hvilke tilfælde og inden
for hvilke grænser medlemsstaterne kan træffe fore
byggende foranstaltninger;

derfor bør de vigtigste kriterier, der muliggør en vur
dering af, oip Fællesskabets marked er udsat for eller
truet af alvorlig forstyrrelse, fastsættes;

da anvendelsen af beskyttelsesforanstaltninger afhæn
ger af, hvilken indflydelse samhandelen med tredje
lande udøver på Fællesskabets marked, er det nød
vendigt at vurdere dette markeds situation under hen
syntagen såvel til forholdene på selve markedet som
til forhold, der vedrører udviklingen i denne samhan

en medlemsstats adgang til at påberåbe sig artikel 12
i forordning (EØF) nr. 2777/75 bør begrænses til et
sådant tilfælde, hvor det efter en vurdering ud fra de
ovennævnte forhold må antages, at denne stats mar
ked opfylder betingelserne i nævnte artikel; de foran
staltninger, som i dette tilfælde kan iværksættes, skal
være egnede til at forhindre en yderligere forværring
af markedssituationen; dog skal de have en forebyg
gende karakter ; de nationale foranstaltningers fore
byggende karakter gør det kun berettiget at anvende
dem, indtil en fællesskabsafgørelse på dette område
træder i kraft;

det påhviler Kommissionen efter anmodning fra en
medlemsstat og inden 24 timer efter modtagelsen af
denne anmodning at tage stilling til de beskyttelses
foranstaltninger, som skal træffes af Fællesskabet; for
at Kommissionen bedst muligt skal kunne vurdere
markedssituationen, er det nødvendigt at fastsætte
bestemmelser, som sikrer, at den så hurtigt som
muligt underrettes om, at en medlemsstat anvender
forebyggende foranstaltninger; det bør derfor bestem
mes, at disse foranstaltninger skal meddeles Kommis
sionen så snart de træffes, og at denne meddelelse be
tragtes som en anmodning i den i artikel 12, stk. 2, i

forordning (EØF) nr. 2777/75 anførte betydning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

del;

der bør ske en fastsættelse af de foranstaltninger, der
kan iværksættes i medfør af artikel 12 i forordning
(*) Se side 77 i denne Tidende.

Ved bedømmelsen af, om Fællesskabets marked for et

eller flere af de i artikel 1 , stk. 1 , i forordning (EØF)
nr. 2777/75 nævnte varer, som følge af indførsel eller
udførsel, er udsat for eller truet af alvorlige forstyr
relser, der kan bringe de i traktatens artikel 39 fast
satte mål i fare, tages der navnlig hensyn til :
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a) omfanget af den faktiske eller forventede indførsel
eller udførsel;

Nr. L 282/95

kriterier skønner, at den i artikel 12, stk. 1 , i forord

ning (EØF ) nr. 2777/75 nævnte situation foreligger på
dens område.

b) de disponible varemængder på Fællesskabets mar
ked;

c) de på Fællesskabets marked konstaterede priser
eller den forventede udvikling af disse priser, her
under navnlig deres tendens i retning af vold

De forebyggende foranstaltninger består i :

a) suspension af indførsel eller udførsel;
b) pålæg om at deponere eksportafgiftsbeløbene eller
stille en sikkerhed af samme størrelse.

somme stigninger eller fald ;

d) tilbudspriserne franko Fællesskabets grænse, hvis
ovennævnte situation indtræder som følge af ind
førsler.

Den under b) nævnte foranstaltning medfører kun
opkrævning af afgifterne, såfremt dette besluttes i
henhold til artikel 12, stk. 2 eller 3, i forordning
(EØF) nr. 2777/75.

Bestemmelserne i denne forordnings artikel 2, stk. 2,
Artikel 2

1 . De foranstaltninger, der i medfør af artikel 12,
stk. 2 og 3, i forordning (EØF) nr. 2777/75 kan træf
fes, når den i stk. 1 i denne artikel nævnte situation
indtræder, er suspension af indførsler eller udførsler
eller opkrævning af eksportafgifter.
2. Disse foranstaltninger kan kun træffes i det
omfang og for det tidsrum, det er strengt nødvendigt.
De skal tage hensyn til den særlige situation for de
varer, der er under transport til Fællesskabet. De kan
kun vedrøre varer, der kommer fra eller er bestemt
for tredjelande. De kan begrænses til visse afsendel
ses- eller oprindelseslande, bestemte destinationer,
arter, kvaliteter eller præsentationsformer. De kan
begrænses til indførsel til eller til udførsel fra be
stemte områder af Fællesskabet.

anvendes .

2. De forebyggende foranstaltninger meddeles
Kommissionen pr. telex, så snart de er besluttet.
Denne meddelelse gælder som anmodning i den i
artikel 12, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 2777/75 an
førte betydning. Disse foranstaltninger finder kun an
vendelse, indtil den af Kommissionen på dette grund
lag trufne beslutning træder i kraft.
Artikel 4

1 . Rådets forordning (EØF) nr. 2595 /69 af 18 . de
cember 1969 om fastsættelse af betingelserne for an
vendelse af beskyttelsesforanstaltninger inden for
fjerkrækødsektoren (*) ophæves.
2. Henvisninger til den i henhold til stk. 1 ophæ
vede forordning ; skal betragtes som henvisninger til
denne forordning.

Artikel 3
Artikel 5

1 . En medlemsstat kan af forebyggende grunde
træffe en eller flere foranstaltninger, når den ved be

Denne forordning træder i kraft den 1 . november

dømmelsen af situationen ud fra de i artikel 1 nævnte

1975 .

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

Udfærdiget i Luxembourg, den 29 . oktober 1975 .
På Rådets vegne
G. MARCORA

Formand

l1 ) EFT nr. L 324 af 27. 12. 1969, s. 10.
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RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 2781/75
af 29. oktober 1975

om fastsættelse af almindelige regler om tiltrædelsesudligningsbeløb for fjerkrækød

RÅDET FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

2757/75 af 29. oktober 1975 om fastsættelse af almin

delige regler for ordningen om tiltrædelsesudlig
ningsbeløb i kornsektoren (3);

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
europæiske økonomiske Fællesskab,
under henvisning til traktaten om nye medlemsstaters
tiltrædelse af Det europæiske økonomiske Fællesskab
og Det europæiske Atomenergifællesskab (1), under
tegnet den 22. januar 1972, særlig artikel 62, stk. 1 , i
akten, som er knyttet dertil,
under henvisning til forslag fra Kommissionen, og
ud fra følgende betragtninger :

Ifølge artikel 55 i akten udlignes prisforskelle for
landbrugsprodukter mellem Fællesskabet i dets
oprindelige udstrækning og de nye medlemsstater ved
opkrævning eller ydelse af udligningsbeløb, der an
vendes i samhandelen mellem disse indbyrdes og i
samhandelen mellem de nye medlemsstater og tredje
lande; i fijerkrækødsektoren beregnes disse udlig
ningsbeløb i overensstemmelse med artikel 79 i
akten;

udligningsbeløbet pr. kilogram slagtet fjerkræ skal
beregnes på grundlag af udligningsbeløbene for den
mængde foderkorn, der er nødvendig " til produktion
af et kilogram slagtet fjerkræ i Fællesskabet; denne
mængde foderkorn er blevet fastsat i bilag I til
Rådets forordning (EØF) nr. 2778/75 29. oktober 1975
om fastsættelse af regler for beregning af importafgift
og slusepris for fjerkrækød (2);
udligningsbeløbet pr. kylling udregnes ifølge de
samme retningslinjer;

udligningsbeløbene for foderkorn er blevet fastsat i
overensstemmelse med Rådets forordning (EØF) nr.

H EFT nr. L 73 af 27. 3 . 1972, s. 5 .
(2) Se side 84 i denne Tidende.

yderligere skal der tages hensyn til den økonomiske
situation ved produktion af fjerkrækød i de nye med
lemsstater;
for de øvrige produkter omhandlet i Rådets forord
ning (EØF) nr. 2777/75 af 29. oktober 1975 om den

fælles markedsordning for fjerkrækød (4), afledes
udligningsbeløbet af udligningsbeløbet for slagtet
fjerkræ ved hjælp af de koefficienter, som anvendes
ved beregning af afgiften;
i medfør af artikel 7 i forordning (EØF) nr. 2757/75
kan opkrævning eller ydelse af de for korn gældende
udligningsbeløb begrænses for at afhjælpe den i aktens
artikel 56 nævnte situation ; det er nødvendigt at tage
hensyn til denne begrænsning for varer inden for
fjerkræsektoren i deres egenskab af følgeprodukter af
korn for at sikre, at den fælles markedsordning virker
bedst muligt;
formålet med udligningsbeløbene i samhandelen in
den for Fællesskabet er at muliggøre omsætning af
varer mellem to medlemsstater, der har forskelligt
prisniveau, på tilfredsstillende måde; der bør derfor
opkræves et udligningsbeløb i tilfælde af indførsel til
en medlemsstat, som har et højere prisniveau for
foderkorn, og omvendt ydes et sådant beløb i tilfælde
af udførsel til en medlemsstat, som har et lavere pris
niveau for foderkorn;
herefter betyder artikel 55, stk. 1 , litra a), i akten,
ifølge hvilken udligningsbeløbene opkræves af den
importerende medlemsstat eller ydes af den eksporte
rende medlemsstat, at pligten til at opkræve eller yde
disse beløb påhviler den medlemsstat, hvis prisniveau
for foderkorn er det højeste;
fremgangsmåden vedrørende opkrævning og ydelse af
udligningsbeløbene bør fastsættes, således at fordrej
ninger i samhandelen undgås —
(8) EFT nr. L 281 af 1 . 11 . 1975, s. 104.

(4) Se side 77 i denne Tidende.
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UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Nr. L 282/97

anvendes i samhandelen mellem hver af disse nye
medlemsstater og Fællesskabet i dets oprindelige
udstrækning.

Artikel 1

De tiltrædelsesudligningsbeløb, som anvendes i sam
handelen mellem Fællesskabet i dets oprindelige
udstrækning og de nye medlemsstater, og mellem
disse sidste og tredjelande, beregnes på grundlag af

de beløb, der er fastsat i bilaget for slagtet fjerkræ og
for kyllinger, idet der tages hensyn til svingningerne i
de tiltrædelsesudligningsbeløb, som anvendes for den
mængde foderkorn, der er nødvendig til produktion
af et kilogram fjerkrækød eller en kylling i Fællesska

Artikel 5

I samhandelen mellem de nye medlemsstater indbyr
des og med Fællesskabet i dets oprindelige udstræk
ning opkræves eller ydes tiltrædelsesudligningsbelø
bene af den af de pågældende to medlemsstater, hvis
prisniveau for den mængde foderkorn, som er
omhandlet i bilag I til forordning (EØF) nr. 2778/75,
er højest.

bet.

Artikel 6
Artikel 2

De tiltrædelsesudligningsbeløb for de i artikel 1 , stk.
2, litra d), i forordning (EØF) nr. 2777/75 omhandlede
varer, som anvendes i samhandelen mellem Fælles
skabet i dets oprindelige udstrækning og de nye med
lemsstater, og mellem disse sidste og tredjelande, afle
des af tiltrædelsesudligningsbeløbene for slagtet
fjerkræ ved hjælp af de koefficienter, der udtrykker
de forhold, som er omhandlet i artikel 5 , stk. 1 , i
ovennævnte forordning.

1 . I samhandelen mellem de nye medlemsstater og
tredjelande trækkes tiltrædelsesudligningsbeløbene
fra afgifterne og restitutionsbeløbene.
2.

Hvis der for en vare er fastsat et tiltrædelsesud

ligningsbeløb, og hvis restitutionsbeløbet er mindre
end dette udligningsbeløb eller ikke er fastsat, kan
der i vedkommende nye medlemsstat ved udførsel til
tredjelande af den omhandlede vare opkræves et be
løb, der højst er lig med forskellen mellem tiltrædel
sesudligningsbeløbet og restitutionsbeløbet eller efter
omstændighederne højst lig med tiltrædelsesudlig
ningsbeløbet.

Artikel 3
Artikel 7

Såfremt artikel 7 i forordning (EØF) nr. 2757/75 an
vendes i en eller flere af de 75 første dage i et kvartal
forud for den 1 . august, den 1 . november, den 1 .
februar eller den 1 . maj , fastsættes det beløb, som i
det følgende kvartal skal anvendes som udligningsbe
løb for de i artikel 1 og 2 omhandlede varer, kvar
talsvis på grundlag af gennemsnittet af de beløb, der i
de første 75 dage af det foregående kvartal var fastsat
for det korn, der indgår i den i artikel 1 i forordning
(EØF) nr. 2778 /75 omhandlede mængde foderkorn.
Såfremt beløbet dog viser en afvigelse på mindre end
5 % i forhold til det for det foregående kvartal fast
satte beløb, fastholdes det uændret.

Det tiltrædelsesudligningsbeløb der anvendes, er det,
der gælder på dagen for udførselen eller indførselen.

Artikel 8

1 . De nærmere bestemmelser om ydelser, opkræv
ning og inddrivelse af tiltrædelsesudligningsbeløb
fastsættes således, at de navnlig forhindrer fordrejnin
ger i samhandelen, og efter den fremgangsmåde, der
er fastsat i artikel 17 i forordning (EØF) nr. 2777/75 .
2.

Artikel 4

De tiltrædelsesudligningsbeløb, som anvendes i sam
handelen mellem to nye medlemsstater er lig med
forskellen mellem de tiltrædelsesudligningsbeløb, der

Gennemførelsesbestemmelserne til dehne for

ordning, navnlig angående andre udligningsbeløb end
dem, der er fastsat i artikel 1 , stk. 1 , fastsættes efter
samme fremgangsmåde.
3.

De i artikel 3 nævnte beløb fastsættes af Kom

missionen.
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Artikel 9

1 . Rådets forordning (EØF) nr. 235/73 af 31 .
januar 1973 om fastsættelse af almindelige regler om
udligningsbeløb for fjerkrækød (*), ændret ved for
ordning (EØF) nr. 2880/73 (2), ophæves.

2.

Henvisninger til den i henhold til stk. 1 ophæ

1 . 11.75

vede forordning skal betragtes som henvisninger til
denne forordning.
Artikel 10

Denne forordning træder i kraft den 1 . november
1975 .

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

Udfærdiget i Luxembourg, den 29. oktober 1975 .
På Rådets vegne
G. MARCORA

Formand.

V

H EFT nr. L 29 af 1 . 2. 1973 , s . 4.
(2) EFT nr. L 297 af 25 . 10. 1973 , s. 4.
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Nr. L 282/99

BILAG

Samhandel med
Position

Varebeskrivelse
Danmark

Irland

Det forenede

3

4

5

RE/100 stk .

RE/100 stk.

0,1328

0,7175

RE/ 100 kg

RE/ 100 kg

RE/100 kg

0,3346

3,7294

6,6737

0,3859

4,3016

7,6976

0,4277

4,7678

8,5318

a) Plukkede, afblødte, ikke åbnede eller uden
tarme, med hoved og fødder (såkaldte »85 pct.ænder«)

1,0278

5,5428

10,9547

b) Plukkede, rensede, uden hoved og fødder, med
hjerte, lever og krås (såkaldte »70 pct.-ænder«)

1,2486

6,7334

13,3077

1,3861

7,4750

14,7735

1,1038

5,9527

11,7648

gæs «)

1,2051

6,4992

12,8448

IV. Kalkuner

0,9699

5,2306

10,3376

V. Perlehøns

1,5091

8,1386

16,0840

1

2

I
01.05

Kongerige

RE/100 stk., .

Fjerkræ (høns, ænder, gæs, kalkuner og perlehøns), le
vende :

A. Af vægt pr. stk. 185 g og derunder, »daggamle kyl
linger«

02.02

1,4127

Kød og spiseligt slagteaffald (undtagen lever) af fjerkræ
(høns, ænder, gæs, kalkuner og perlehøns), fersk, kølet

eller frosset:

A. Fjerkræ, ikke udskåret:
I. Høns :

a) Plukkede, uden tarme, med hoved og fødder
(såkaldte » 83 pct.-høns«)
b) Plukkede, rensede, uden hoved og fødder, men
med hjerte, lever og krås (såkaldte »70 pct.høns «)

c) Plukkede, rensede, uden hoved og fødder og
uden hjerte, lever og krås (såkaldte »60 pct.høns«)
II. Ænder :

c) Plukkede, rensede, uden hoved og fødder og
uden hjerte, lever og krås (såkaldte »63 pct.ænder«)
III. Gæs :

a) Plukkede, afblødte, ikke åbnede, med hoved og
fødder (såkaldte » 82 pct.-gæs«)
b) Plukkede, rensede, uden hoved og fødder, med
eller uden hjerte og krås (såkaldte »75 pct.-
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RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 2782/75
af 29. oktober 1975

om produktion og afsætning af rugeæg og kyllinger af fjerkræ

RÅDET FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
europæiske økonomiske Fællesskab, særlig artikel 43,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr.
2777/75 af 29 . oktober 1975 om den fælles markeds

ordning for æg (1 ), særlig artikel 2,

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

ordning for fjerkrækød (2 ), særlig artikel 2,
under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamen

for med den størst mulige nøjagtighed og så hurtigt
som muligt at kunne forudse markedsudviklingen bør
der med jævne mellemrum indsamles data vedrørende
de rugeæg, som indlægges, og de kyllinger, som
udklækkes og afsættes ;
det er endvidere nødvendigt at mærke de rugeæg,
produceres inden for Fællesskabet, for at gøre
muligt at skelne dem fra de æg, der er undergivet
stemmelserne i Rådets forordning (EØF)

der
det
be
nr.

2772/75 af 29 . oktober 1975 om handelsnormer for

æg (4); med henblik herpå må denne mærkning in
den for Fællesskabet ske ved en individuel mærkning
af rugeæggene, men det bør dog bestemmes, at
mærkningen i de medlemsstater, som tillader det, kan
foretages efter særlige emballageforskrifter ; denne
sidste mulighed må dog ikke føre til, at æg, som tages
ud af rugemaskinen, kan bringes i handelen uden
særlig mærkning;

tet (3), og

ud fra følgende betragtninger :
Med henblik på inden for fjerkræsektoren at virkelig
gøre de mål, der er nævnt i traktatens artikel 39, be
stemmer forordningerne (EØF) nr. 2771 /75 og
(EØF) nr. 2777/75, at der kan træffes foranstaltnin
ger, som skal lette tilpasningen af udbuddet til mar
kedsbehovene;

til disse foranstaltninger hører navnlig de, der skal
lette opstillingen af kort- og langsigtede prognoser,
som bygger på kendskab til de anvendte produk
tionsmidler, men også handelsnormer, som især kan
vedrøre emballage, transport og mærkning;
et nøjagtigt kendskab til antallet af indlagte rugeæg,
og udklækkede kyllinger, opdelt efter fjerkræart,
-kategori og -type, gør det muligt at forudse udviklin
gen af markedet for fjerkræprodukter; med henblik
herpå bør der endvidere gives mulighed for om for
nødent at indsamle statistiske data vedrørende be

standen af avls- og formeringsfjerkræ ;

for rugeæg og for de øvrige æg findes forskellige slu
sepriser og importafgifter; der bør kunne skelnes
tydeligt mellem disse produkter ved hjælp af en
mærkning af rugeæggene ;

dette gælder også for udførsel, særlig på grund af
muligheden for ydelse af restitutioner ; der må dog så
vidt muligt tages hensyn til de bestemmelser, der
måtte findes vedrørende mærkning af æg i tredje
lande, for at undgå at skade handelen med disse
lande ;

et registreringsnummer, der tildeles hver virksom
hed, og som anbringes på rugeæggene eller på den

emballage, der indeholder rugeæg eller kyllinger, kan

lette afsætningen af disse produkter og kontrollen
med overholdelsen af forordningens forskrifter;

både for handelen og for kontrollen er det hen

sigtsmæssigt på ledsagedokumenterne at anføre
oplysninger navnlig om rugeæg- eller kyllingepartiets
art og om, hvor disse kommer fra ; med henblik
herpå skal visse af disse oplysninger anføres på
emballagen ;

(*) Se side 49 i denne Tidende.
(2) Se side 77 i denne Tidende.
(3) EFT nr. C 128 af 9. 6. 1975, s. 39 .

(4) Se side 56 i denne Tidende.
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de pågældende virksomheder må have sikkerhed for,
at de individuelle oplysninger, som vedrører dem,
forbliver anonyme og omfattes af den statistiske hem
meligholdelsespligt;

de virksomheder, der som følge af deres ringe han
delsmæssige betydning ikke har nogen nævneværdig
indflydelse hverken på de samlede statistiske resulta
ter eller på markedsudviklingen, bør fritages for plig
ten til at overholde denne forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Nr . L 282/ 101

c) rugeri : virksomhed, hvis aktivitet består i
indlægning og udrugning af rugeæg samt i le
vering af kyllinger.
4. Kapacitet: det største antal rugeæg, der på samme
tid kan ligge i rugemaskinerne, eksklusive klække
maskinerne.

Artikel 2

1 . , Erhvervsmæssig afsætning og transport af
rugeæg og af kyllinger samt erhvervsmæssig indlæg
ning af rugeæg er inden for Fællesskabets område
kun tilladt, såfremt bestemmelserne i denne forord
ning overholdes.

Artikel 1

I denne forordning forstås ved :

1 . Rugeæg : æg af fjerkræ, henhørende under position
04.05 A I a) i den fælles toldtarif, beregnet til pro
duktion af kyllinger, opdelt efter art, kategori og
type, og mærket i overensstemmelse med denne

2. Dog har avisvirksomheder og formeringsvirk
sortiheder med mindre end 100 dyr såvel som rugerier
med en kapacitet på mindre end 1 000 rugeæg ikke
pligt til at overholde denne forordning.

Artikel 3

forordning.

2. Kyllinger : levende fjerkræ, hvis vægt ikke oversti
ger 185 gram (position 01.05 A i den fælles toldta
rif) af følgende kategorier :

a) brugskyllinger : kyllinger af en af følgende
typer :

Hver. virksomhed indregistreres efter dens anmodning
herom af den af den pågældende medlemsstat udpe
gede kompetente myndighed og får et registrerings
nummer .

Registreringsnummeret kan fratages de virksomheder,
som ikke overholder denne forordnings bestenynel
ser.

i) slagtekyllinger : kyllinger til opfedning, som
slagtes før kønsmodningen ;
Artikel 4

ii) læggekyllinger : kyllinger til opdræt med
henblik på produktion pf konsumæg;
iii) kyllinger til blandet anvendelse : kyllinger
bestemt til æglægning eller til slagtning;

b) formeringskyllinger : kyllinger bestemt til pro
duktion af brugskyllinger;
c) aviskyllinger : kyllinger bestemt til produktion
af formeringskyllinger.

Senest tre måneder efter denne forordnings værksæt
telse sender hver medlemsstat til de øvrige medlems
stater og Kommissionen en liste over de virksomhe
der, der er beliggende på dens område, med angivelse
af hver virksomheds registreringsnummer, navn og
adresse. Enhver ændring i denne liste meddeles i be
gyndelsen af hvert kalenderkvartal de andre med
lemsstater og Kommissionen.

Artikel 5

3 . Virksomhed : virksomhed eller del af en virksom

hed inden for hver af følgende aktivitetsområder:

a) avisvirksomhed : virksomhed, hvis aktivitet be
står i produktion af rugeæg bestemt til pro
duktion af avlskyllinger, formeringskyllinger
eller brugskyllinger;

b ) formeringsvirksomhed : virksomhed, hvis akti
vitet består i produktion af rugeæg bestemt til
produktion af brugskyllinger;

1 . Rugeæggene skal mærkes individuelt. Denne
mærkning skal foretages af produktionsvirksomhe
den, som stempler sit registreringsnummer på
rugeæggene .

2. Dog kan medlemsstaterne godkende, at rugeæg
gene mærkes med en banderole, der anbringes således
på emballagen, at den bliver gjort ubrugelig ved
åbningen ; denne banderole skal i det mindste give

Nr.L 282/ 102
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oplysning om hvilken fjerkræart, æggene stammer
fra, samt produktionsvirksomhedens registrerings
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b) udklækningsdatoen, antallet af udklækkede kyl
linger samt antallet af kyllinger, som faktisk er
bestemt til brug.

nummer .

Såfremt en medlemsstat gør brug af denne mulighed,
underretter den de øvrige medlemsstater og Kommis
sionen herom og meddeler dem de forholdsregler, der
er truffet i denne anledning.

De således mærkede rugeæg må kun transporteres,
afsættes eller indlægges i de medlemsstater, der gør
brug af den nævnte mulighed.

3 . Rugeæggene skal transporteres i fuldstændig
rene pakninger, der kun indeholder rugeæg af samme
fjerkræart, -kategori og -type fra én virksomhed, og
som mindst er forsynet med følgende påtegning:

Artikel 8

De rugeæg, der ikke er mærket før indlæggelse i
rugemaskinen, og som igen er taget ud af denne, skal
destrueres, eller skal, dersom de bringes i handelen
som æg til industrielle formål i den betydning, hvori
udtrykket er brugt i artikel 1 , stk. 2, i forordning
(EØF) nr. 2772/75, forsynes med et kendingsmærke,
der skal fastsættes senere.

Artikel 9

» Bruteier«, » oeufs å couver«, » uova da cova «,

»broedeieren«, » eggs for hatching«, eller »rugeæg«.
1.

4.

For at være i overensstemmelse med de i visse

importerende tredjelande gældende forskrifter kan
rugeæg bestemt til udførsel og pakningerne hertil for
synes med andre oplysninger end dem, der er fastsat i
denne forordning, såfremt de ikke giver anledning til
forveksling med disse eller med dem, som er fastsat i
forordning (EØF) nr. 2772/75 og i dennes gennem
førelsesforordninger.

Artikel 6

Rugeæg fra tredjelande må kun indføres, hvis de med
bogstaver af mindst 3 mm's højde angiver navnet på
oprindelseslandet og er påtrykt betegnelsen »Brutei «,
»å couver«, » cova «, » broedei «, » hatching« eller » ru
geæg«. Pakningerne hertil må udelukkende inde
holde rugeæg af samme fjerkræart, -kategori og -type
fra ét oprindelsesland og fra én afsender samt i det
mindste være forsynet med følgende oplysninger :
a) de angivelser, der står på æggene;

b) den fjerkræart, hvorfra æggene stammer;
c) afsenderens navn eller firma og adresse.

Artikel 7

Hvert rugeri skal føre et eller flere registre, hvori der
efter art, kategori (avls-, formerings- eller brugskyl
linger) og efter type (slagtekyllinger, læggekyllinger
eller kyllinger til blandet anvendelse) indføres :
a) datoen for indlæggelse i rugemaskinen og antallet
af indlagte rugeæg, registreringsnummeret for den
virksomhed, hvor rugeæggene er blevet produce
ret, samt antallet af ikke mærkede rugeæg, der er
taget ud af rugemaskinen ;

Hvert rugeri skal én gang om måneden til den
kompetente myndighed i medlemsstaten sende følgen

de oplysninger, opdelt efter art, kategori og type: an
tallet af indlagte rugeæg, antallet af udklækkede
kyllinger og antallet af kyllinger,- som faktisk er be
stemt til brug.

2.

Om fornødent afkræves der andre end de i styk

ke 1 nævnte virksomheder statistiske data vedrørende

bestanden af avls- og formeringsfjerkræ efter nærme
re regler og på de betingelser, der fastsættes efter den
i artikel 17 i forordning (EØF) nr. 2777/75 nævnte

fremgangsmåde.

Artikel 10

1 . Medlemsstaterne sender hver måned, så snart de
har modtaget og gennemgået de i artikel 9 nævnte
data, til Kommisionen en oversigt, der udfærdiges på
grundlag af de pågældende data for den foregående
måned.

Den af medlemsstaten udfærdigede oversigt angiver
desuden antallet af kyllinger, der er blevet indført og
udført i løbet af den samme måned, opdelt efter fjer
kræart, -kategori og -type.
2. Kommissionen sammenstiller oversigternes data
og anvender dem. Den underretter medlemsstaterne
herom .

Artikel 1 1

1.

Kyllinger skal emballeres efter fjerkræart, -type

og -kategori.

2. Kartonerne må udelukkende indeholde kyllinger
fra ét rugeri og skal mindst være forsynet med ruge
riets registreringsnummer.
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Artikel 12
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ning, såfremt de ikke giver anledning til forveksling
med disse.

Kyllinger, der kommer fra tredjelande, må kun indfø
res, hvis de er sorteret i overensstemmelse med artikel
11 , stk. 1 . Kartonerne må udelukkende indeholde kyl

Artikel 16

linger fra ét oprindelsesland og fra én afsender og skal
mindst være forsynet med følgende oplysninger :

Kontrollen med overholdelsen af bestemmelserne i

a) oprindelseslandets navn ;

b) den fjerkræart, hvortil kyllingerne hører;
c) afsenderens navn eller firma og adresse.

denne forordning foretages af de af hver medlemsstat
hertil udpegede myndigheder. Listen over disse myn
digheder sendes til de øvrige medlemsstater og til
Kommissionen senest en måned før denne forord

nings ikrafttrædelsesdato. Enhver ændring i den
nævnte liste meddeles de øvrige medlemsstater og
Kommissionen .

Artikel 13

Artikel 1 7

1 . Der skal for hver sending rugeæg eller kyllinger
udfærdiges et ledsagedokument, der mindst skal inde
holde følgende oplysninger :

Gennemførelsesbestemmelserne til denne forordning
fastsættes efter den i forordning (EØF) nr.
2771 /75 , artikel 17, eller, efter omstændighederne,
den i forordning (EØF) nr. 2777/75 , artikel 17,
nævnte fremgangsmåde.

a) virksomhedens navn eller firma og adresse samt

i

dens registreringsnummer;

b) antallet af rugeæg eller af kyllinger, opdelt efter
fjerkræart, -kategori og -type ;
c) afsendelsesdatoen;

d) modtagerens navn og adresse.
2. For sendinger af rugeæg og kyllinger fra tredje
lande skal i stedet for virksomhedens registrerings
nummer angives navnet på oprindelseslandet.

Artikel 18

1 . Medlemsstaterne træffer alle egnede foranstalt
ninger for at sikre, at de i medfør af artikel 9 tilveje
bragte oplysninger forbliver anonyme og holdes for
trolige.
2. De i registrene indførte data må kun anvendes
af de myndigheder, der har til opgave at gennemføre
denne forordning.

Artikel 14

Artikel 19

De i denne forordning fastsatte oplysninger skal
påføres på en klart læselig måde.

1 . Rådets forordning (EØF) nr. 1349/72 af 27. juni
1972 om produktion og afsætning af rugeæg og kyl
linger af fjerkræ ( 1 ), ændret ved forordning (EØF)

Disse oplysninger såvel som ledsagedokumenterne
affattes på mindst et af Fællesskabernes sprog.

nr. 225/73 (2), ophæves.

Artikel 15

For at være i overensstemmelse med de i visse impor
terende tredjelande gældende forskrifter kan paknin
ger bestemt til udførsel være forsynet med andre
oplysninger end dem, der er fastsat i denne forord

2. Henvisninger til den i henhold til stk. 1 ophæ
vede forordning skal betragtes som henvisninger til
denne forordning.
Artikel 20

Denne forordning træder i kraft den 1 . november
1975 .

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

Udfærdiget i Luxembourg, den 29. oktober 1975 .
På Rådets vegne
G. MARCORA

Formand

f ) EFT nr. L 148 af 30 . 6 . 1972, s. 7.
(2 ) EFT nr. L 27 af 1 . 2. 1973, s. 16.
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RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 2783/75
af 29. oktober 1975

om den fælles handelsordning for ægalbumin og mælkealbumin
RÅDET FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
europæiske økonomiske Fællesskab , særlig artikel 14,
stk. 7, artikel 28 , 92-94, 111 og følgende samt 235,

verdensmarkedet; for at undgå konkurrencefordrej
ninger som følge af denne forskel er det nødvendigt
at opkræve en importafgift, hvis beløb kan udligne
denne forskel ; den bedst egnede metode til bestem
melse af størrelsen af denne afgift synes at bestå i, at
afgiftsbeløbet afledes af importafgiftsbeløbet for æg i
skal;

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamen
tet (*), og

det er nødvendigt at fastlægge forskellige koefficien
ter, ved hvilke der kan tages hensyn til det forarbej
dede produkts fremtræden ;

ud fra følgende betragtninger :

Ægalbumin, som ikke er anført i traktatens bilag II,
er — i modsætning til æggeblommer — ikke undergi
vet traktatens bestemmelser om landbrugsvarer ;
derved opstår en situation, som kan bringe den fælles
landbrugspolitiks effektivitet inden for ægsektoren i
fare ;
for at opnå en afbalanceret løsning bør der indføres
en fælles handelsordning for ægalbumin svarende til
handelsordningen for æg ; denne ordning bør også
gælde for mælkealbumin, idet dette produkt i vid
udstrækning kan træde i stedet for ægalbumin ;
ved Rådets forordning (EØF) nr. 2771/75 af 29. okto
ber 1975 om den fælles markedsordning for æg (2 ),
indføres bestemmelser om et enhedsmarked for æg
inden for Fællesskabet; denne ordning omfatter
særligt ensartede importafgifter og ensartede restitu
tioner over for tredjelande for så vidt angår æg og
æggeblommer i uændret stand eller i form af visse
forarbejdningsprodukter med indhold af æggehvide ;

handelsordningen for albuminer skal følge ordningen
for æg, da de førstnævnte produkter er afhængige af

på verdensmarkedet er ægprisen ikke den eneste fak
tor, der — foruden forarbejdningsomkostninger —
påvirker albuminprisen ; for at sikre importafgiftssy
stemets effektivitet må der fastsættes en tillægsafgift,
som lægges til afgiften, når udbudet på verdensmar
kedet fører til unormalt lave priser;

som følge af den nære økonomiske forbindelse mel
lem de forskellige ægprodukter er det nødvendigt for
ægalbumins og mælkealbumins vedkommende at give
mulighed for at indføre handelsnormer, der så vidt
muligt skal svare til handelsnormerne for de i artikel
1 , stk. 1 , litra b ), i forordning (EØF) nr. 2771 /75
omhandlede produkter;

i det omfang det er nødvendigt, for at den i forord
ning (EØF) nr. 2771 /75 fastsatte eksportrestitutions
ordning for æg og nærværende forordnings system
kan fungere på rette måde, må der gives mulighed for
at fastsætte regler om anvendelsen af proceduren for
aktiv forædling, og i det omfang markedssituationen
kræver det, forbyde sådan anvendelse ;

de sidstnævnte ;

prisdannelsen for ægalbumin følger principielt ægpri
serne, som er forskellige inden for Fællesskabet og på

i1 ) EFT nr. C 128 af 9 . 6. 1975 , s. 39 .
(2) Se side 49 i denne Tidende. '

som følge af importafgiftsordningen kan der ses bort
fra alle andre beskyttelsesforanstaltninger ved Fælles
skabets ydre grænser ; virkeliggørelsen af et enheds
marked kræver afskaffelse af alle hindringer for de
pågældende varers fri bevægelighed over Fællesska
bets indre grænser —
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UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

I handelen mellem Fællesskabet og tredjelande
opkræves importafgifter af følgende produkter :
Position i den
fælles toldtarif

ex 35.02
ex A II

Varebeskrivelse

Artikel 5

1 . Der fastsættes en slusepris for de af artikel 1
omfattede flydende eller frosne produkter samt en
slusepris for de af artikel 1 omfattede tørrede pro
dukter. Fastsættelsen sker på grundlag af den i hen
hold til artikel 7, stk. 2, i forordning (EØF) nr.
2771 /75 fastsatte slusepris for æg i skal og under hen
syntagen til den mindre værdi af basisprodukterne, til
de i artikel 3 nævnte koefficienter og til forarbejd
ningsomkostningerne.

Albumin :

andre (end sådanne, som er ueg
nede eller gjort uegnede til men
neskeføde)

a) Ægalbumin og mælkealbumin
1 . Tørret ( som blade, skæl,

krystaller, pulvere etc. )
2 . Andre varer

Artikel 2

1.
Afgiftsbeløbet ved indførsel i Fællesskabet af de
enkelte produkter, der er omfattet af artikel 1 , er lig
med det i henhold til forordning (EØF) nr. 2771 /75 ,
artikel 4, stk. 1 , fastsatte importafgiftsbeløb for æg i
skal, multipliceret med deri koefficient, der for det
pågældende produkt er fastsat i henhold til artikel 3 .

2.

Nr. L 282/ 105

Afgiftsbeløbene fastsættes på forhånd for tre

måneder ad gangen i overensstemmelse med frem
gangsmåden i artikel 17, i forordning (EØF) nr.
2771 /75 .

2.

Slusepriserne forudfastsættes for et tidsrum af

tre måneder.

3 . Såfremt tilbudsprisen franco grænse for et pro
dukt bliver lavere end sluseprisen, forhøjes importaf
giften på dette produkt med en tillægsafgift, der er lig
med forskellen mellem sluseprisen og tilbudsprisen
franco grænse.
Denne tillægsafgift bortfalder dog over for de tredje
lande, der er villige og i stand til at påtage sig garanti
for, at den faktiske pris ved indførsel i Fællesskabet
af produkter med oprindelse i, og som kommer fra
deres område, ikke er lavere end sluseprisen for det
pågældende produkt, og for at enhver forskydning i
samhandelen undgås.
4.
Tilbudsprisen franco grænse fastsættes for samt
lige indførsler fra alle tredjelande.

Foregår udførslerne fra et eller flere tredjelande til
unormalt lave priser, der er lavere end de af andre
tredjelande anvendte priser, fastsættes dog en anden
tilbudspris franco grænse for udførsler fra disse andre
lande .

Artikel 3

5.

Gennemførelsesbestemmelserne til denne artikel

vedtages efter fremgangsmåden i artikel 17 i forord
Koefficienterne for de produkter, der er omfattet af
artikel 1 , fastsættes efter fremgangsmåden i artikel
17, i forordning (EØF) nr. 2771 /75 , således, at kom
plementærværdien til de koefficienter, der er fastsat

for æggeblommer, fastsættes efter det forhold der er
nærmere bestemt i artikel 5 , stk. 1 , andet led, i for
ordning (EØF) nr. 2771 /75 .

ning (EØF) nr. 2771 /75 .

Efter samme fremgangsmåde fastsættes :
— slusepriserne ;

— i givet fald tillægsafgifterne.

Artikel 6
Artikel 4

Konstateres en væsentlig prisforhøjelse på Fællesska
bets marked, og må det påregnes, at denne situation
vedvarer, og at markedsforstyrrelser derved indtræder
eller truer med at indtræde, kan de nødvendige foran
staltninger iværksættes.

Rådet vedtager på forslag af Kommissionen med kva
lificeret flertal de almindelige regler for denne artikels
anvendelse .

For de i artikel 1 nævnte produkter kan der fastsættes
handelsnormer, som — med forbehold af de for disse
produkter gældende særlige forhold, som skal tages i
betragtning i denne forbindelse — svarer til de i for
ordning (EØF) nr. 2771 /75 , artikel 2, stk. 2, fastsatte
handelsnormer for de i samme forordnings artikel 1 ,
stk. 1 , litra b ), nævnte produkter. Normerne kan
særlig vedrøre inddeling i kvalitetsklasser, emballe
ring, oplagring, transport, præsentation
og
mærkning.
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Normerne og deres anvendelsesområde samt de
almindelige regler for deres anvendelse fastsættes af
Rådet med kvalificeret flertal .

Artikel 7
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Artikel 9

De af de i artikel 1 nævnte varer, som er fremstillet
eller forarbejdet på basis af produkter, som ikke
omfattes af artikel 9, stk. 2, og artikel 10, stk. 1 , i
traktaten kan ikke frit omsættes inden for Fællesska
bet.

I det omfang det er nødvendigt for, at den fælles
markedsordning for æg og denne forordning kan fun
gere bedst muligt, kan Rådet på forslag af Kommis

Artikel 10

sionen med kvalificeret flertal helt eller delvist ude

lukke anvendelsen af proceduren for aktiv forædling,
for så vidt angår de i artikel 1 nævnte produkter, der
er bestemt til fremstilling af produkter, der er om
handlet i samme artikel .

Medlemsstaterne og Kommissionen meddeler hinan
den de til denne forordnings gennemførelse nødven
dige oplysninger. De næmere regler om meddelelse og
udbredelse af disse oplysninger fastsættes efter frem
gangsmåden i artikel 17 i forordning (EØF) nr.
2771 /75 .

Artikel 8

1.

omfattede produkter gælder de almindelige regler for
fortolkningen af den fælles toldtarif og de særlige
regler for dens anvendelse ; den tarifnomenklatur, der
følger af denne forordnings anvendelse, optages i den
fælles toldtarif.

2.

Artikel 11

Ved tariferingen af de af denne forordning

1.
Rådets forordning nr. 170/67/EØF af 27. juni
1967 om den fælles handelsordning for ægalbumin
og mælkealbumin og om ophævelse af forordning nr.
48/67/EØF ( 1 ), ændret ved forordning (EØF) nr.
1081 /71 (2), ophæves.

Medmindre andet bestemmes i denne forord

ning eller Rådet på forslag af Kommissionen med
kvalificeret flertal træffer afvigende bestemmelse, er

2. Henvisninger til den i henhold til stk. 1 ophæ
vede forordning skal betragtes som henvisninger til

det forbudt :

denne forordning.

— at opkræve nogen form for told eller afgifter med

Henvisninger og referencer til artikler i de nævnte
forordninger læses i overensstemmelse med sammen
ligningstabellen i bilaget.

tilsvarende virkning ;
— at anvende kvantitative restriktioner eller foran

stakninger med tilsvarende virkning.
Som foranstaltning med tilsvarende virkning som en
kvantitativ restriktion anses bl.a. begrænsning af
udstedelse af import- og eksportlicenser til en bestemt
gruppe berettigede.

Artikel 12

Denne forordning træder i kraft den 1 . november
1975 .

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

Udfærdiget i Luxembourg, den 29. oktober 1975 .

På Rådets vegne
G. MARCORA

Formand

(!) EFT nr. 130 af 28. 6. 1967, s. 2596/67.
(2) EFT nr. L 116 af 28. 5 . 1971 , s. 9 .
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BILAG

Sammenligningstabel

Forordning nr. 170/67/EØF

Denne forordning

artikel 5a

artikel 6

artikel 6

artikel 7

artikel 7

artikel 8

artikel 8 stk. 2

artikel 9

artikel 9

artikel 10
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RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 2784/75
af 29. oktober 1975

om de nærmere regler for anvendelse af ordningen om udligningsbeløb ved indførsel af
varer omhandlet i artikel 47, stk. 1, i akten vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpas
ningerne af traktaterne
RÅDET FOR DE EUROPÆISKE

europæiske økonomiske Fællesskab,

dre fordrejning af handelen. Under hensyn til harmo
nisering bør i denne henseende samme regler, som
dem der anvendes ved indførsel af basisprodukter i
uforarbejdet stand, lægges til grund, og disse regler
bør følgelig fastsættes efter samme fremgangsmåde —

under henvisning til traktaten vedrørende nye med
lemsstaters tiltrædelse af Det europæiske økonomiske

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af det

Fællesskab og Det europæiske Atomenergifælles
skab (*), undertegnet den 22. januar 1972, særlig arti
kel 47, stk. 5 , i den dertil knyttede akt,
under henvisning til forslag fra Kommissionen, og
ud fra følgende betragtninger :
I artikel 47, stk. 1 , i ovennævnte akt bestemmes føl
gende :

I det omfang, der ved samhandelen mellem Fælles
skabet i dets oprindelige udstrækning og de nye med
lemsstater samt mellem de nye medlemsstater opkræ
ves de i artikel 55 , stk. 1 , litra a), i akten omhandlede
udligningsbeløb på de råvarer, der betragtes som
medgået til fabrikationen af varer, som omfattes af
Rådets forordning (EØF) nr. 2783 /75 af 29 . oktober

Artikel 1

De nærmere regler for opkrævning og inddrivelse af
de udligningsbeløb, der anvendes ved indførsel af
varer, omhandlet i artikel 47, stk. 1 i akten, særlig de
der er bestemt til at forhindre fordrejning af hande
len, fastsættes efter fremgangsmåden i artikel 26 i
Rådets forordning ( EØF) nr. 2727/75 af 29 . oktober
1975 om den fælles markedsordning for korn (5 ) og
fremgangsmåden i de tilsvarende artikler i andre for

ordninger om fælles markedsordninger for de andre
basisprodukter, der nævnes i artikel 2 i forordning
(EØF) nr. 1059/69 .
Artikel 2

1975 om den fælles handelsordning for ægalbumin
og mælkealbumin (2 ) og Rådets forordning (EØF) nr.
1059/69 af 28 . maj 1969 om fastsættelse af en ord
ning for handelen med visse varer fremstillet af land
brugsprodukter (3 ), senest ændret ved forordning

1 . Rådets forordning (EØF) nr. 274/73 af 31 .
januar 1973 om de nærmere regler for anvendelse af
ordningen om udligningsbeløb ved indførsel af varer
omhandlet i artikel 47, stk. 1 , i akten vedrørende
tiltrædelsesvilkårende og tilpasningerne af trakta

(EØF) nr. 3185/74 (4 ), anvendes der ved indførsel af
disse varer et udligningselement fastsat på grundlag
af de nævnte beløb og i henhold til de i de nævnte
forordninger fastsatte regler for beregningen af afgif
ten eller det variable element, der anvendes på de
omhandlede varer ;

terne (6 ), ophæves.

de nærmere regler for opkrævning og inddrivelse af
disse udligningsbeløb er gennemførelsesforanstaltnin
ger af teknisk art, der særligt er bestemt til at forhin

2. Henvisninger til den i henhold til stk. 1 ophæ
vende forordning skal betragtes som henvisninger til
denne forordning.
Artikel 3

Denne forordning træder i kraft den 1 . november
1975 .

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

Udfærdiget i Luxembourg, den 29 . oktober 1975 .
På Rådets vegne
G. MARCORA

Formand

H
(2 )
(3 )
(4 )

EFT nr. L 73 af 27. 3 . 1972, s. 5 .
Se side 104 i denne Tidende .
EFT nr. L 141 af 12 . 6. 19 69, s. 1 .
EFT nr. L 340 af 19 . 12 . 1974, s. 1 .

(5) EFT nr. L 281 af 1 . 11 . 1975, s. 1 .
(6) EFT nr. L 29 af 1 . 2 . 1973 , s. 30 .
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RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 2785/75
af 29. oktober 1975

om loftet over udligningsbeløb for svinekød, æg, ægalbumin, mælkealbumin og fjerkræ
kød

RÅDET FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
europæiske økonomiske Fællesskab,
under henvisning til traktaten om nye medlemsstaters
tiltrædelse af Det europæiske økonomiske Fællesskab
og Det europæiske Atomenergifællesskab (*), særlig
artikel 55 , stk. 6, andet afsnit, i tiltrædelsesakten (2),

1975 om fastsættelse af almindelige regler om tiltræ
delsesudligningsbeløb for fjerkrækød (5);
det samlede beløb, som opkræves ved indførsel fra
tredjelande, udgøres af importafgiften, som i givet
fald forhøjes med et tillægsbeløb ; beregningen af
importafgifterne er fastsat i artikel 8 , 9 og 10 i Rådets
forordning ( EØF) nr. 2759/75 af 29 . oktober 1975
om den fælles markedsordning for svinekød (6), arti
kel 3 , 4 og 5 i forordning ( EØF) nr. 2771/75 af 29 .
oktober 1975 om den fælles markedsordning for
æg ( 7), i artikel 2 og 3 i Rådets forordning (EØF) nr.
2783 /75 af 29 . oktober 1975 om den fælles handels

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ordning for ægalbumin og mælkealbumin (8) og i
artikel 3 , 4 og 5 i Rådets forordning (EØF) nr.
2777/ 75 af 29 . oktober 1975 om den fælles markeds

ud fra følgende betragtninger :

ordning for fjerkrækød (9);

Ifølge artikel 55, stk. 1 , i tiltrædelsesakten udlignes
forskelle i prisen på landbrugsprodukter i Fællesska
bet i dets oprindelige udstrækning og i de nye med
lemsstater ved opkrævning eller ydelse af vidlignings
beløb gældende i samhandelen mellem de nye med
lemsstater indbyrdes, mellem disse og Fællesskabet i
dets oprindelige udstrækning, og i samhandelen mel

tillægsbeløbene varierer alt efter produkterne og de
res oprindelse ; det i artikel 55, stk. 6, første afsnit, i

lem de nye medlemsstater og tredjelande ;

ifølge stk. 6 i samme artikel må det udligningsbeløb,
som ydes eller opkræves af en medlemsstat, ikke være
større end det samlede beløb, som opkræves af denne
samme medlemsstat ved indførsel fra tredjelande ;

tiltrædelsesakten fastsatte loft anvendes kun ved
fastsættelsen af et enhedsniveau for den samlede

importbelasting ; en sådan fastsættelse gøres umulig
på grund af tilstedeværelsen af variable niveauer for
tillægsbeløbene ; der er risiko for, at denne situation
kan medføre fordrejninger af handelen ; det er derfor
nødvendigt at indføre en undtagelse til artikel 55 , stk.
6, i tiltrædelsesakten ved ikke at tage hensyn til
tillægsbeløbene ved fastsættelsen af det samlede be
løb, som opkræves ved indførsel, og følgelig at
fastsætte et loft for udligningsbeløbet, som svarer til
importafgiften, for produkter henhørende under de
berørte sektorer —

udligningsbeløbene for svinekød, æg, ægalbumin,
mælkealbumin og ' fjerkrækød beregnes på grundlag
af de udligningsbeløb, som anvendes på kornfoder i

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

overensstemmelse med bestemmelserne i Rådets for

ordning ( EØF) nr. 2770/75 af 29 . oktober 1975 om
fastsættelse af almindelige regler om tiltrædelsesudlig
ningsbeløb for svinekød (3) og med bestemmelserne i
Rådets forordning (EØF) nr. 2776/75 af 29 . okto
ber 1975 om fastættelse af almindelige regler om
tiltrædelsesudligningsbeløb i ægsektoren (4) samt
Rådets forordning (EØF) nr. 2781 /75 af 29 . oktober

Artikel 1

Uanset artikel 55 , stk. 6, første afsnit, i tiltrædelsesak

ten må det udligningsbeløb, som opkræves på eller

(5) Se side 96 i denne Tidende.
(»)
(2)
(3)
(4)

EFT nr. L 73 af 27. 3. 1972, s. 5.
EFT nr. L 73 af 27. 3 . 1972, s. 14 .
Se side 46 i denne Tidende.
Se side 74 i denne Tidende.

(® ) Se side 1 i denne Tidende.

(7) Se side 49 i denne Tidende.
(8 ) Se side 104 i denne Tidende.
(9) Se side 77 i denne Tidende.
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ydes for svinekød, æg, fjerkrækød samt ægalbumin
og mælkealbumin ikke være større end den importaf
gift, der beregnes i overensstemmelse med artikel 9 og
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kød, æg, ægalbumin, mælkealbumin og fjerkræ
kød ( 1 ) ophæves .

10 i forordning ( EØF) nr. 2759/75 , artikel 4 og 5 i
forordning (EØF) nr. 2771 /75 , artikel 4 og 5 i forord
ning ( EØF) nr. 2777/75, eller end det importafgifts
beløb, som beregnes i overensstemmelse med artikel 2
i forordning (EØF) nr. 2783 /75 .

2. Henvisninger til den i henhold til stk. 1 ophæ
vede forordning skal betragtes som henvisninger til
denne forordning.

Artikel 2

Artikel 3

1 . Rådets forordning (EØF) nr. 1121/75 af 29 .
april 1975 om loftet over udligningsbeløb for svine

Denne forordning træder i kraft den 1 . november
1975 .

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

Udfærdiget i Luxembourg, den 29 . oktober 1975 .
På Rådets vegne
G. MARCORA

Formand

(') EFT nr. L 112 af 1 . 5 . 1975 , s. 1 .

