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I

(Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk)

RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 1152/78
af 30 . maj 1978

om ændring af forordning (EØF) nr. 516/77 om den fælles markedsordning for
produkter forarbejdet på basis af frugt og grønsager
RÅDET FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
europæiske økonomiske Fællesskab, særlig artikel 43 ,
under henvisning til forslag fra Kommissionen ,
under henvisning
Parlamentet ('), og

til

udtalelse

fra

Europa-

ud fra følgende betragtninger :
For visse produkter forarbejdet på basis af frugt og
grønsager, der har særlig betydning for middelhavsom
råderne i Fællesskabet, er producentpriserne betydeligt
højere end producentpriserne i tredjelande ; der er fare
for, at denne prisforskel vil vedvare i de nærmeste pro
duktionsår ; derfor bør fællesskabsprodukterne gøres
mere konkurrencedygtige ved at indføre foranstaltnin
ger, som gør det muligt at sælge disse produkter til pri
ser, der kan konkurrere med de priser, der anvendes af
de betydeligste af de producerende tredjelande, samti
dig med at det fastsættes, at disse foranstaltninger skal
tages op til fornyet overvejelse inden den 1 . oktober
1982 ;

derfor bør der indføres en producentstøtteordning, der
gør det muligt at fremstille de pågældende produkter
til en lavere pris end den , der ville blive følgen, så
fremt der blev betalt en rentabel pris til producen
terne af friske produkter ; til denne ordning bør der
knyttes en ordning med kontrakter, der både sikrer en
regelmæssig forsyning af forarbejdningsindustrien og
indebærer en minimumspris, som forarbejdningsvirk
somhederne skal betale producenterne ; ,

på grund af de store disponible mængder af råvarer og
forarbejdningskapacitetens elasticitet, er der fare for, at
ydelse af en støtte til producenter af forarbejdet frugt
(') EFT nr. C 108 af 8 . 5 . 1978 , s . 49 .

og grønsager kan medføre en betydelig forøgelse af
denne produktion fra det ene år til det andet ; for at
undgå vanskeligheder med afsætning af forarbejdede
produkter, som kan blive følgen, bør der fastsættes
mulighed for at begrænse ydelsen af støtte til en del af
produktionen ;
da ovennævnte ordning blandt andet anvendes for
tomatkoncentrater, bør ordningen med en minimums
pris ved indførsel af dette produkt ophæves ;

de udgifter, medlemsstaterne pådrager sig som følge af
forpligtelserne i forbindelse med anvendelsen af
denne forordning, påhviler Fællesskabet i henhold til
artikel 3 i Rådets forordning (EØF) nr. 729/70 af 21 .
april 1970 om finansieringen af den fælles landbrugs
politik (2 ), senest ændret ved forordning (EØF) nr.
2788 /72 (3) —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

I forordning (EØF) nr. 516/77 indføjes følgende arti
kel :

» Artikel 2a
Produktionsåret varer :

— fra 1 . juli til 30 . juni for tomatkoncentrater og
flåede tomater henhørende under pos. ex 20.02
C, for tomatsaft henhørende under pos. ex
20.07 og for ferskner, tilberedt eller konserve
ret, henhørende under pos. ex 20.06 B i den
fælles toldtarif ;

— fra 1 . september til 31 . august for blommer (sve
sker) henhørende under pos . ex 08.12 C i den
fælles toldtarif.

( 2 ) EFT nr. L 94 af 28 . 4 . 1970, s . 13 .
(>) EFT nr. L 295 af 30 . 12. 1972, s. 1 .
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Ved de følgende fastsættelser beregnes minimums
prisen på grundlag af :

a) minimumsprisen for det forudgående produk
tionsår ;
Artikel 2

I forordning (EØF) nr. 516/77 indføjes følgende
artikler :

»Artikel 3 a

1.

Fra og med begyndelsen af produktionsåret

1978 / 1979 indføres der en ordning med produ
centstøtte for de produkter i bilag la, som er frem
stillet ved forarbejdning af frugt og grønsager, der
er høstet i Fællesskabet .

Kommissionen forelægger Rådet en rapport med
henblik på at gøre det muligt for dette inden den
1 . oktober 1982 at undersøge, hvordan denne ord
ning fungerer, og afgøre, hvilken politik der skal
følges for fremtiden for så vidt angår den støtte og
den beskyttelse, der skal ydes disse produkter.

Rådet kan på forslag af Kommissionen med kvalifi
ceret flertal vedtage at ændre bilag la under hen
syntagen til produktions - og afsætningsbetingel
serne for de pågældende produkter.
2.
Den i stk. 1 omhandlede ordning er baseret
på kontrakter indgået i Fællesskabet mellem på
den ene side producenter eller anerkendte sam

menslutninger eller grupper af sådanne, og på den
anden side forarbejdningsvirksomheder eller lov
ligt oprettede sammenslutninger eller grupper af
sådanne . Disse kontrakter, der er afsluttet for en

b) udviklingen i produktionsomkostningerne in
den for sektoren for frugt og grønsager.
4.
Minimumsprisen fastsættes før begyndelsen
af hvert produktionsår.
5.
Såfremt Fællesskabets produktionspotentiel
for en vare, der er opført i bilag la, risikerer at
fremkalde en væsentlig uligevægt mellem produk
tion og afsætningsmuligheder, kan Rådet på for
slag af Kommissionen med kvalificeret flertal for
tomatkoncentrater og flåede tomater vedtage at
begrænse ydelsen af producentstøtte til en bestemt
mængde under hensyntagen til den gennemsnit
lige produktion i de tre år, der går forud for det
produktionsår, for hvilket støtten fastsættes.

Artikel 3 b

1.
Støttebeløbet fastsættes på en sådan måde, at
forskellen mellem priserne for fællesskabsproduk
ter og priserne for produkter fra tredjelande udlig
nes .

2.
Prisen for fællesskabsprodukter
under særlig hensyntagen til :

fastsættes

a) den i artikel 3a omhandlede minimumspris
b) forarbejdningsomkostningerne uden hensynta
gen til de virksomheder, der har de største om
kostninger.

minimumsperiode, som skal fastsættes, bør nøjag
tigt angive de mængder råvarer, de omfater, den
tidsmæssige fordeling af leverancerne til forarbejd
ningsindustrierne samt den pris, der skal betales
producenterne . Så snart kontrakterne er afsluttet,
sendes de til de af de berørte medlemsstater udpe
gede organer, som det påhviler at føre kontrol med
gennemførelsen af kontrakterne .

Ved den første fastsættelse af støtten for tomatkon

3.

centrater medtages det under litra a) nævnte krite
rium dog ikke ved beregningen af støtten .

For de leverancer, der sker i henhold til disse

3.
Prisen for produkter fra tredjelande fastsættes
under særlig hensyntagen til :

a) importpriserne franko grænse i Fællesskabet
b) de faktiske priser i den international handel .

kontrakter, fastsættes der en minimumspris, som
forarbejdningsvirksomhederne skal betale produ

4.

centerne .

virksomheder, som har afsluttet kontrakter i hen

Producentstøtten ydes til de forarbejdnings

hold til artikel 3a .

Denne pris beregnes første gang på grundlag af :
a) de gennemsnitlige priser, der er betalt af forar
bejdningsvirksomhederne for råvarer i det pro
duktionsår, der går forud for det, for hvilket
minimumsprisen fastsættes ;
b) udviklingen i produktionsomkostningerne in
den for sektoren for frugt og grønsager.

5.
Støtten udbetales til de pågældende efter dis
ses anmodning, så snart det organ , der er udpeget
af den medlemsstat, hvor forarbejdningen sker, har
konstateret , at :

— forarbejdningsvirksomheden har betalt produ
centen en pris, der er mindst lige så stor som
minimumsprisen ;
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» BILAG la

vet forarbejdet ;

— de produkter, der er fremstillet ved forarbejd
ningen, er i overensstemmelse med de gæl
dende kvalitetsnormer.

6.
Støttebeløbet fastsættes inden begyndelsen af
hvert produktionsår.
Artikel 3 c

Gennemførelsesbestemmelserne til artikel 3a og
3b fastsættes efter fremgangsmåden i artikel 20 .
Fastsættelse af støttebeløbet og minimumsprisen
sker efter samme fremgangsmåde.«
Artikel 3

Følgende bilag la tilføjes til forordning (EØF) nr. 516/

Position
i den fælles

Varebeskrivelse

toldtarif

ex 08.12 C

Svesker fremstillet ved tørring af såkaldte

»prunes d'Ente«
ex 20.02 C

Tomatkoncentrater

ex 20.02 C

Flåede tomater

ex 20.06 B

Henkogte ferskner

ex 20.07

Tomatsaft «

Artikel 4

Artikel 3 og artikel 10, stk. 2, andet led, i forordning
(EØF) nr. 516/77 ophæves den 1 . juli 1978 .
Artikel 5

Denne forordning træder i kraft den 1 . juni 1978 .

77 :

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 30 . maj 1978 .

På Rådets vegne
I. NØRGAARD

Formand
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RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 1153/78
af 30 . maj 1978

om ændring af forordning ( EØF) nr. 2517/69 om fastsættelse af visse foranstalt
ninger med henblik på sanering af Fællesskabets frugtavl
RÅDET FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

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

udviklingen i efterspørgselen ; derfor bør forbudet
mod, at medlemsstaterne yder støtte til fornyelse af
æble-, pære - og ferskenplantager, ophæves —
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

under henvisning til forslag fra Kommissionen ,

under henvisning
Parlamentet ('), og

til

udtalelse

fra

Europa-

Artikel 1

Artikel 4 i forordning ( EØF) nr. 2517/ 69 affattes såle
des :

ud fra følgende betragtninger :

» Artikel 4

I artikel 4 i Rådets forordning (EØF) nr. 2517/69 af 9 .

Med forbehold af bestemmelserne i traktatens arti

december 1969 om fastsættelse af visse foranstaltnin

kel 92, stk . 2, er tilskud ydet af medlemsstaterne
eller ved hjælp af statsmidler under enhver form ,
som er beregnet til direkte eller indirekte at
fremme oprettelse eller udvidelse af æble -, pære
eller ferskenplantager, ikke tilladt .«

ger med henblik på sanering af Fællesskabets frugt
avl (2), senest ændret ved forordning (EØF) nr. 794/
76 (3), fastsættes, at enhver form for national støtte,
som er beregnet til direkte eller indirekte at fremme
oprettelsen af æble-, pære - eller ferskenplantager eller
fornyelsen af sådanne plantager, ikke er tilladt ;
det viser sig imidlertid fordelagtigt at fremme en om
lægning af eksisterende plantager til sorter, der er be
dre egnet til de lokale produktionsbetingelser og til

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter
offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Ti
dende.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 30 . maj 1978 .
Pet Rådets vegne
1 . NØRGAARD

Formand

(') EFT nr. C 108 af 8 . 5. 1978 , s. 49 .
(2) EFT nr. L 318 af 18 . 12. 1969, s. 15 .
3 EFT nr. L 93 af 8 . 4. 1976 , s . 3 .

De Europæiske Fællesskabers Tidende

31 . 5 . 78

Nr. L 144/ 5

RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 1154/78
af 30 . maj 1978

om ændring af forordning ( EØF) nr. 1035 / 72 om den fælles markedsordning for
frugt og grønsager og af forordning ( EØF) nr. 2601 /69 om særlige foranstaltnin
ger med henblik på at fremme muligheden for forarbejdning af visse appelsin
sorter

RÅDET FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

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

under henvisning
Parlamentet ('), og

til

udtalelse

fra

Europa-

ud fra følgende betragtninger :

I Rådets forordning (EØF) nr. 1035/72 af 18 . maj 1972
om den fælles markedsordning for frugt og grønsa
ger (2 ), senest ændret ved forordning ( EØF) nr. 1122/
78 (3 ), fastsættes der ikke datoer for, hvornår høståret
for friske frugter og grønsager, der er fremstillet i Fæl
lesskabet, begynder og slutter ; erfaringen har vist nød
vendigheden af — navnlig ved ændringer af de forskel
lige valutaers repræsentative kurser — at fastsætte høst
perioderne, i det mindste for de produkter, der er un
dergivet interventionsordningen , eller for hvilke der er
fastsat referencepriser ;
for at sikre bedre kendskab til produktionen og til stør
relsen af udbudet bør det fastsættes, at producenter,
der er tilknyttet producentorganisationer, skal stille de
oplysninger til rådighed, som deres organisationer øn
sker på dette område ;
i artikel 14 i forordning ( EØF) nr. 1035/ 72 fastsættes
foranstaltninger, der skal tilskynde til oprettelse af or
ganisationerne og lette disses virksomhed ;

erfaringen har vist, at disse foranstaltninger ikke har
gjort det muligt i tilfresstillende grad at fremme opret
telsen af producentorganisationer i visse områder i
Fællesskabet ; der bør følgelig fastsættes supplerende
foranstaltninger for en begrænset periode ;
for at fremme producentorganisationernes indsats med
henblik på bedre tilpasning af udbudet efter marke
dets krav bør disse organisationer bemyndiges til at til
bagekøbe produkter, som — skønt de er i overens
stemmelse med kvalitetsnormerne — ikke opfylder de
regler for afsætning, som organisationerne har vedta
get ;

( 1 ) EFT nr. C 6 af 9 . 1 . 1978 , s . 15 .
(2) EFT nr. L 1 18 af 20 . 5 . 1972, s . 1 .
(>) EFT nr. L 142 af 30 . 5 . 1978 , s . 13 .

i artikel 16, stk . 4, i forordning ( EØF) nr. 1035/72 er
det fastsat, at den pris, til hvilken produkter, der er
omfattet af interventionsordningen , opkøbes i hen
hold til artikel 19 , beregnes ved at der på opkøbspri
sen anvendes tilpasningskoefficienter ; for druers ved
kommende er produktionen i Fællesskabet præget af
strukturoverskud, og der er derfor vedtaget sanerings
foranstaltninger ; indtil' disse foranstaltninger har givet
resultater, bør der fastlægges tilpasningskoefficienter,
som skal anvendes på opkøbsprisen for at opretholde
en ligevægt mellem interventionsprisen for druer til
spisebrug og den pris, producenten opnår for samme
produkt, når det skal anvendes til vinfremstilling ;

markedet for henholdsvis ferskner og sommerpærer er
særlig konkurrencefølsomme ; det er nødvendigt at
kunne følge udviklingen i priserne på disse produkter,
selv om priserne for produkter med samme egenska
ber som dem , der er lagt til grund ved fastsættelsen af
basisprisen , ikke foreligger ; bestræbelserne på at opnå
ligevægt mellem udbud og efterspørgsel bør fremmes
ved at tillade en hurtigere intervention i medlemssta
terne ; dette resultat kan opnås ved at hæve prisni
veauet og afkorte den periode, i hvilken markedet ob
serveres, idet disse to elementer er afgørende for at
konstatere , om der foreligger en alvorlig krisesituation
for de pågældende produkter

referencepriserne gør det muligt i højere grad at sikre ,
at der gives fortrinsstilling til fællesskabsprodukter,
hvis der med ændringerne i størrelsen af disse priser
tages hensyn til udviklingen i produktionsomkostnin
gerne ;

i henhold til artikel 25 i forordning ( EØF) nr. 1035/ 72
anvendes der, hvis der for samme produkt og samme
periode skal anvendes en udligningsafgift for flere af
sendelseslande , en ensartet afgift for disse, undtagen
hvis indgangspriserne for et eller flere af disse afsendel
seslande ligger på et unormalt lavt niveau i sammenlig
ning med de indgangspriser, som er konstateret for
det eller de andre afsendelseslande , der kommer i be

tragtning ; ifølge den seneste erfaring giver anvendel
sen af disse bestemmelser anledning til gentagne æn
dringer af udligningsafgiften , hvilket kan skabe usik
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kerhed hos dem , der udfører transaktionerne ; denne

Artikel 2

risiko kan undgås ved, at situationen for hvert afsendel
sesland behandles uafhængigt af situationen for de øv
rige afsendelseslande ; der bør derfor fastsættes pas
sende foranstaltninger ;

I artikel 13 i forordning (EØF) nr. 1035/72 tilføjes føl
gende led :

Rådets forordning ( EØF) nr. 2601 /69 af 18 . december
1969 om særlige foranstaltninger med henblik på at
fremme muligheden for forarbejdning af visse appel
sinsorter ('), senest ændret ved forordning (EØF) nr.
2483/75 (2), indeholder de kriterier, der skal anvendes
ved fastsættelse af det udligningstilskud, der ydes til
forarbejdningsvirksomhederne ; et af disse kriterier er
den pris, hvortil forarbejdningsvirksomhederne sæd
vanligvis forsyner sig ; denne pris beregnes på grund
lag af de priser, der noteres af industrien i løbet af de
tre høstår, der går forud for det høstår, hvor udlignings
tilskuddet ydes ; som følge af en udvidet ydelse af ud
ligningstilskud, således at der ydes tilskud til alle de
mængder appelsiner, der opkøbes af industrien, er der
en tendens til, at de priser, der noteres af industrien,

falder sammen med mindstepriser! ; kriterierne for fast

sættelse af udligningstilskuddet bør derfor fastlægges
på ny ; det synes hensigtsmæssigt, at disse kriterier
medfører, at mindsteprisen og den del af sidstnævnte
pris, der påhviler forarbejdsningsvirksomheden , ud
vikler sig parallelt —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

»— at meddele de af organisationen ønskede op
lysninger vedrørende høst og disponible mæng
der.«

Artikel 3

1.
I artikel 14 i forordning (EØF) nr. 1035/72 ind
sættes følgende stykke :

» la . Dog kan medlemsstaterne, for så vidt angår
producentorganisationer, der oprettes i en periode
på syv år regnet fra den 1 . oktober 1977, yde støtte
til disse organisationer i de første fem år efter
deres oprettelse for at fremme oprettelsen og lette
deres virksomhed, såfremt disse organisationer
frembyder tilstrækkelig garanti med hensyn til
deres virksomheds varighed og effektivitet. Støtte
beløbene for henholdsvis det første, andet, tredje,
fjerde og femte år må højst udgøre 5 % , 4 % , 3 % ,
2 % og 1 % af værdien af den afsatte produktion,
som er omfattet af den pågældende producentorga
nisations virke uden dog at overstige de faktiske
udgifter til den pågældende producentorganisa
tions oprettelse og drift.
Udbetalingen af støttebeløbene finder sted i en pe
riode på syv år, der følger efter datoen for oprettel
sen .«

I artikel 1 i forordning ( EØF) nr. 1035/72 indsættes
følgende stykke :

»3 .
—
—
—
—

Høståret fastsættes til følgende perioder :
tomater og agurker : 1 . januar til 31 . december,
kirsebær : 1 . april til 30 . september,
ferskner : 1 . maj til 31 . oktober,
blomkål og druer : 1 . maj til 30 . april,

— blommer : 1 . juni til 31 .oktober,

— pærer og citroner : 1 . juni til 31 . maj
— æbler : 1 . juli til 30. juni ,
— appelsiner : 1 . oktober til 15. juli,

— mandariner (herunder tangeriner og satsumas),
clementiner, wilkings og andre lignende kryds
ninger af citrusfrugter : 1 . oktober til 1 5. maj .

2.
I artikel 14 i forordning (EØF) nr. 1035/72 til
føjes følgende stvkke :
»4 .

Gennemførelsesbestemmelserne

til

denne

artikel fastsættes efter fremgangsmåden i artikel
33 .«

Artikel 4

I artikel 15, stk. 1 , i forordning (EØF) nr. 1035/72 ind
sættes følgende afsnit efter første afsnit :
» Hvis de afsætningsregler, der har til formål at be
grænse udbudet af de i bilag II nævnte produkter,
anvendes, kan producentorganisationerne træffe
beslutning om ikke at udbyde produkter, der opfyl
der kvalitetsnormerne, men som ikke svarer til

For de øvrige produkter fastsættes høstårene i på
kommende tilfælde efter fremgangsmåden i artikel
33. Eventuelle ændringer i varigheden af de i før
ste afsnit definerede høstår fastsættes efter samme

fremgangsmåde.«
(•) EFT nr. L 324 af 27. 12 . 1969, s. 21 .
2 EFT nr. L 254 af 1 . 10 . 1975, s. 5 .

ovennævnte afsætningsregler, til salg. I så fald yder
producentorganisationerne eller eventuelt sam
menslutningerne af disse organisationer de tilknyt
tede producenter en godtgørelse, beregnet i for
hold til tilbagekøbsprisen, for de mængder, der
ikke udbydes til salg. Gennemførelsesbestemmel
serne til dette afsnit vedtages om fornødent efter
fremgangsmåden i artikel 33.«
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Artikel 5
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opkøbsprisen forhøjet med 5 % af basisprisen og
såfremt den medlemsstat, hvor denne situation er

Artikel 16, stk . 1 , tredje afsnit, i forordning ( EØF) nr.

opstået, anmoder herom , af Kommissionen straks
fastslås, at markedet for det pågældende produkt i
denne medlemsstat befinder sig i en alvorlig krise

1035 / 72 affattes således :

»Ved fastlæggelsen af den periode, i hvilken disse
priser anvendes, ses der bort fra perioder med
ringe afsætning i begyndelsen og slutningen af hø

situation .

2.

ståret .«

Straks efter denne konstatering sikrer den

pågældende medlemsstat gennem det organ eller
de fysiske eller juridiske personer, som den har
udpeget dertil, opkøb af de produkter af fælles
skabsoprindelse, der tilbydes den , for så vidt de
opfylder de krav til kvalitet og størrelse, der er fast
sat i kvalitetsnormerne , og de ikke i overensstem
melse med artikel 15, stk. 1 , er trukket tilbage fra
markedet. De pågældende produkter opkøbes i

Artikel 6

Artikel 16, stk . 4, i forordning ( EØF) nr. 1035/72 æn
dres således :

a) i første afsnit tilføjes ordene »eller artikel 19a « efter
ordene »i artikel 19 «;

henhold til artikel 19 , stk . 2, andet afsnit.

b) følgende afsnit indsættes efter andet afsnit :

3 . Opkøbene suspenderes, så snart noteringerne
i to på hinanden følgende dage er højere end op
købsprisern forhøjet med 5 % af basisprisen, idet
Kommissionen straks fastslår, at denne betingelse
er opfyldt.«

»Med hensyn til druer til spisebrug fastlægges tilpas
ningskoefficienterne med henblik på at opretholde
en ligevægt mellem den pris, til hvilken produktet
opkøbes i henhold til artikel 19, og den pris, som
opnås af drueproducenten i forbindelse med obliga
torisk destillering af vin fremstillet af druer til spise

Artikel 10

brug.«

1.
Artikel 7

» 1 . Artikel 18 , 19 og 19a gælder med forbehold
af de bestemmelser, der er vedtaget i henhold til
artikel 4 og artikel 5, stk . 2.«

I artikel 17, stk . 1 , i forordning ( EØF) nr. 1035/72 til
føjes følgende nye afsnit :

»Såfremt der på et bestemt marked på en bestemt
dag ikke foreligger sådanne noteringer, for så vidt
angår ferskner i hele høståret og for så vidt angår
pærer i perioden fra 1 . juli til 31 . august, underret

Artikel 20 , stk . 1 , i forordning (EØF) nr. 1035/72

affattes således :

2.

I artikel 21 , stk. 1 og 2, i forordning (EØF) nr.

1035/72 erstattes ordene » til artikel 19 « af ordene » til

artikel 19 og 19a«.

ter medlemsstaterne Kommissionen om de note

ringer, som konstateres for produkter, der skal fast
lægges efter fremgangsmåden i artikel 33 .«

Artikel 11

I artikel 23 , stk . 2, første afsnit, i forordning (EØF) nr.
Artikel S

I artikel 19 , stk. 1 , i forordning ( EØF) nr. 1035 /72 til
føjes ordene » med undtagelse af ferskner i hele høstå
ret og pærer i perioden fra den 1 . juli til den 31 . au
gust« efter ordene » for et givet produkt«.

1035 / 72 affattes andet led således :

»— under hensyntagen til udviklingen i produk
tionsomkostningerne i sektoren for frugt og
grønsager .«

Artikel 12

Artikel 9

Følgende artikel indsættes i forordning (EØF) nr.
1035 / 72 :
» Artikel 19a

1.
Artikel 25, stk . 2, og artikel 25a, stk. 2, i forord
ning ( EØF) nr. 1035/72 ophæves.
2.
Artikel 26, stk . 1 , første afsnit, i forordning
( EØF) nr. 1035/72 affattes således :

kel meddeles Kommissionen , i en medlemsstat i

»1.
Den i henhold til artikel 25 indførte afgift
ændres ikke, så længe ændringen i de elementer,
der danner grundlag for dens beregning efter afgif
tens faktiske anvendelse i tre på hinanden føl
gende markedsdage, ikke medfører en ændring af
afgiftens størrelse med mere end 1 regningsen

to på hinanden følgende dage har været lavere end

hed .«

1.

Uanset artikel 19 skal det i tilfælde , hvor det

i tiden fra 1 . juli til 31 . august på et af de repræsen
tative markeder, der er omhandlet i artikel 17, stk .

2, med hensyn til ferskner eller pærer viser sig, at
de noteringer, der i henhold til stk . 1 i samme arti
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Artikel 13

I artikel 36, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 1035/72 er
stattes ordene »i artikel 14, stk . 1 « med ordene »i arti

kel 14, stk. 1 og la«.
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Udligningstilskuddet udbetales de pågældende ef
ter anmodning, så snart kontrolmyndighederne i
den medlemsstat, hvor forarbejdningen har fundet
sted, har konstateret, at de produkter, for hvilke
der har været afsluttet kontrakt, er blevet forarbej
det.

Artikel 14

Artikel 3, stk. 1 , i forordning (EØF) nr. 2601 /69 affat
tes således :

»1 .

Medlemsstaterne yder et udligningstilskud

Udligningstilskuddets størrelse fastsættes inden
begyndelsen af hvert høstår.«
Artikel 15

til de forarbejdningsvirksomheder, der har indgået
kontrakter i henhold til artikel 2 .

Denne, forordning træder i kraft den 1 . juni 1978 .

Udligningstilskuddet fastsættes således, at forskel
len mellem mindsteprisen og udligningstilskuddet
ikke varierer i forhold til det foregående høstår
med en procentsats, der er større end procentsat
sen for mindsteprisens variation .

Dog skal de udligningsafgifter, der er indført inden
denne forordnings ikrafttræden i overensstemmelse
med artikel 25, stk . 2, i forordning (EØF) nr. 1035/72,
kun ændres, hvis anvendelsen af nævnte stk . ville have

medført en sådan ændring.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 30 . maj 1978 .
På Rådets vegne
I. NØRGAARD

Formand
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RÅDETS FORORDNING ( EØF) Nr. 1155/78
af 30 . maj 1978

om femte ændring af forordning ( EØF) nr. 1163 / 76 om ydelse af omstillingspræ
mie til vindyrkere
RÅDET FOR DE EUROPÆISKE

vet forsinket pa grund af ugunstige klimatiske for

FÆLLESSKABER HAR —

hold ;

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

fristen for rydningen bør derfor ændres til gunst for

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr.
1163/76 af 17 . maj 1976 om ydelse af omstillingspræ
mie -. il vindyrkere ('), senest ændret ved forordning
(EØF) nr. 1056/ 77 (2 ), særlig artikel 4, stk . 5,
under henvisning til forslag fra Kommissionen , og

ud fra følgende betragtninger :
Forordning ( EØF) nr. 1 163 / 76 foreskriver ydelse af en
omstillingspræmie til vindyrkere ; i henhold ti !
nævnte forordnings artikel 3 , stk . 2, litra b), første led ,
skal ansøgeren for produktionsåret 1977/ 1978 for
pligte sig til inden den 1 . april 1978 at foretage eller
lade foretage rydning af vinstokkene på de arealer, for
hvilke der er ansøgt om præmie ; forskellige foranstalt
ninger, som er foreskrevet i nævnte forordning, er ble

ansøgerne —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

1 artikel 3 i forordning ( EØF) nr. 1163/76 indsættes
følgende stykke :

» 2a .
For produktionsåret 1977/ 1978 betragtes
den i stk . 2, litra b), første led , omhandlede forplig
telse som opfyldt af ansøgeren , hvis rydningerne
foretages inden den 16 . juni 1978 .«
Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentlig
gørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 30 . maj 1978 .
På Rådets regne
I. NØRGAARD

Formand

(') EFT nr . L 135 at 24 . 5 . 1976 , s . 34 .
(2 ) EFT nr. L 128 af 24 . 5 . 1977 , s . 3 .
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RÅDETS FORORDNING ( EØF) Nr. 1156/78
af 30 . maj 1978

om ændring af forordning ( EØF) nr. 508 / 78 om forlængelse af ordningen vedrø
rende støtte til produktion af kunsttørret foder
RÅDET FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
europæiske økonomiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr.
1067/74 af 30 . april 1974 om den fælles markedsord
ning for kunsttørret grøntfoder ('), ændret ved forord
ning ( EØF) nr. 1 420/75 (: ), særlig artikel 5,

under henvisning til forslag fra Kommissionen , og

den nye fælles markedsordning for tørret foder er
endnu ikke indført ; under hensyntagen til den nød
vendige frist for iværksættelsen af denne nye markeds
ordning bør ovennævnte støtteordning forlænges ind
til 30 . juni 1978 —
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

A rtikel 1

ud fra følgende betragtninger :
Forordning ( EØF) nr. 508 /78 (3 ) har forlænget ordnin
gen om støtte til fremstilling af varer anført i artikel 1 ,
litra b), i forordning ( EØF) nr. 1067/74 samt de for
dens anvendelse trufne foranstaltninger indtil 31 . maj

I artikel 1 i forordning ( EØF) nr. 508 /78 ændres da
toen » 31 . maj 1978 « til » 30 . juni 1978 «.

1978 ;

Denne forordning træder i kraft den 1 . juni 1978 .

Artikel 2

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 30 . maj 1978 .

På Rådets regne
I. NØRGAARD

Formand

(') EFT nr. L 120 af 1 . 5. 1974, s. 2.
(2) EFT nr. L 141 af 3 . 6. 1975, s. 1 .

h) EFT nr. L 69 af 11.3. 1978, s. 4.
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RÅDETS FORORDNING ( EØF) Nr. 1157/78
af 30 . maj 1978
om fastsættelse af en række midlertidige foranstaltninger til bevarelse af fiskeres
sourcerne , gældende for fartøjer, der sejler under tredjelandes flag , i zonen på
200 sømil ud for det franske departement Guyanas kyster for perioden 1 . juni til
31 . december 1978

RÅDET FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

departement Guyanas farvande ; det bør derfor sikres,
at disse fartøjers fiskeriaktiviteter kan fortsætte —

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

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

under henvisning til forslag fra Kommissionen , og

Artikel 1

ud fra følgende betragtninger :
Rådet vedtog den 3 . november 1976 en række resolu
tioner om visse eksterne og interne aspekter af den
faplles fiskeripolitik ;

i forordning ( EØF) nr. 1014/ 77 (') har Rådet indtil den
30 . juni 1977 fastsat en række midlertidige foranstalt
ninger til bevarelse og forvaltning af fiskeressourcerne,

1.
De eneste fangster, som de fartøjer, der sejler
under et tredjelands flag, har adgang til at tage i perio
den fra 1 . juni til 31 . december 1978 i den fiskerizone
som strækker sig indtil 200 sømil ud fra det franske
departement Guyanas kyster, og som er omfattet af fæl
lesskabsbestemmelserne vedrørende fiskeri , er anført i

bilaget .

som skal finde anvendelse for fartøjer, der fører visse

tredjelandes flag i 200 sømilezonen ud for det franske
departement Guyanas kyster ;

ved forordning ( EØF) nr. 2971 /77 (-) har Rådet senest
forlænget den ordning, der blev indført ved forord
ning ( EØF) nr. 1014/ 77, indtil den 31 . januar 1978 ;

ved forordning ( EØF) nr. 205/ 78 (3 ) har Rådet vedtaget
ændrede midlertidige foranstaltninger gældende for
disse farvande og især fastsat bestemte begrænsninger
for fiskeriaktiviteten for fartøjer, der ikke lander deres
fangster i det franske departement Guyana ; disse for
anstaltninger gælder indtil den 31 . maj 1978 ;

ovennævnte forordninger blev udstedt for at fastlægge
midlertidige foranstaltninger, indtil der kan finde for
handlinger sted mellem Fællesskabet og de pågæl
dende lande med henblik på indgåelse af aftaler om
fiskeriet i den pågældende zone ; indtil disse forhand
linger har fundet sted , bør der for at undgå afbrydelse
af fiskeriet fastsættes midlertidige foranstaltninger for

en yderligere periode ;
de fiskefartøjer, der skaffer forsyninger til forarbejd
ningsindustrien på det franske departement Guyanas
territorium , er blevet mere afhængige af ressourcerne i
nævnte departements farvande på grund af restriktio
ner, der i den seneste tid er blevet indført i andre far

vande, og det er derfor nødvendigt at foretage en for
nyet tilpasning af kvotatildelingerne ;
denne forarbejdningsindustri er afhængig af fangs
terne fra udenlandske fartøjer, der fisker i det franske
(') EFT nr . L I 23 at 17 . 5 . 1977 , s . i .
(-') EFT nr. L 351 af 31 . 12 . 1977 , s . 3 .
(•') EFT nr . L 29 at 1 . 2 . 1978 , s . 6 .

2.
Fangstkvoterne tildeles under forudsætning af, at
de bevaringsforanstaltninger og kontrolforanstaltnin
ger samt de øvrige bestemmelser, der gælder for fiske
riaktiviteterne i de i stk . 1 omhandlede zoner, overhol
des .

Artikel 2
1.

Udøvelse af fiskeriaktiviteter i den i artikel

1

omhandlede fiskerizone gøres betinget af, at det pågæl
dende fartøj er i besiddelse af en licens, som på Fælles
skabets vegne udstedes af Kommissionen , samt af over
holdelse af de i licensen indeholdte betingelser.
Licenserne udstedes til myndighederne i de pågæl
dende tredjelande på disses anmodning inden for de i
stk . 2 og 3 angivne begrænsninger.
2.
For fiskeri efter andre arter end rejer udstedes li
censerne til fartøjer, der fisker med langline i overens
stemmelse med det antal, der er fastsat pr. land i pkt.
2 i bilaget .
3.

For fiskeri efter rejer kan licenserne udstedes :

a) til fartøjer, som er kontraktmæssigt forpligtet til at
lande deres fangster i det franske departement Guy
ana, og hvoraf antallet pr. land er fastsat i punkt 3 i
bilaget ; disse licenser gælder fra udstedelsesdagen
og indtil den 31 . december 1978 ;
b) til andre fartøjer end de i litra a) nævnte på grund
lag af en fiskeriplan som forelægges af myndighe
derne i det pågældende land og godkendes af Kom
missionen , og som for samtlige fartøjer, der er om
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fattet af fiskeriplanen , ikke ma omfatte et antal fi
skedage, der samlet overstiger den i punkt 4 i bila
get fastsatte begrænsning ; gyldighedsperioden for
hver af de licenser, der udstedes på grundlag af en
fiskeriplan , begrænses til den i planen fastsatte
fangstperiode .
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Artikel 4

Hver licens gælder for et enkelt fartøj . Hvis flere far
tøjer fisker i fællesskab, skal hvert af disse fartøjer
have en licens .

Artikel 5

4.
Uanset stk . 3 ophører alle licenser, der er udstedt
til fartøjer fra et tredjeland, med at være gyldige, så
snart det er konstateret, at den i artikel 1 omhandlede

kvota er opbrugt.
Kommissionen giver myndighederne i det pågæl
dende land meddelelse herom .

5.
Fartøjer, der har licens til fiskeri i henhold til
stk. 1 , skal føre en logbog, hvori følgende oplysninger

1.
Licenshaveren skal overholde licensbetingelserne
og skal i overensstemmelse med nævnte betingelser
fremsende de i licensen angivne oplysninger til de
franske myndigheder.
2.
De franske myndigheder skal øjeblikkelig frem
sende de i stk . 1 omhandlede oplysninger direkte til
Kommissionen .

indføres efter hvert dræt :

a) mængden (i kg) af hver art, d^r er fanget ;
b) datoen og tidspunktet for hvert dræt ;
c) den geografiske position , hvor fangsterne er taget.

Artikel 6

De franske myndigheder træffer egnede foranstaltnin
ger med henblik på at sikre, at artikel 1 gennemføres,
herunder regelmæssig inspektion af fartøjerne .

Artikel 3
Artikel 7

Ved indgivelse af ansøgning om licens til Kommissio
nen gives følgende oplysninger :
a) fartøjets navn ;
b) registreringsnummer ;
c) ydre identifikationsbogstaver og - tal ;
d) registreringshavn ;
e) ejerens eller befragterens navn og adresse ;
f) bruttoregisterton nage og længde overalt ;
g) maskinkraft ;
h) kaldesignal og radiofrekvens ;

i) fangstmetode ;
j) fiskerizone ;
k) arter, der vil blive fisket efter ;
1) periode, for hvilken der søges om licens .

Hvis det på behørig vis konstateres, at der er sket en
overtrædelse, giver de franske myndigheder straks
Kommissionen underretning om det pågældende far
tøjs navn og om enkelthederne i de foranstaltninger,
de har truffet .
Artikel 8

Gyldigheden af de licenser, der er udstedt af Kommis
sionen i henhold til artikel 2, stk . 3 , litra a) i forord
ning ( EØF) nr. 205/78 , forlænges indtil den 30 . juni
1978 .

A rtikel 9

Denne forordning træder i kraft den 1 . juni 1978 .

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 30 . maj 1978 .
Pil Rådets tegne
I. NØRGAARD

Formand

De Europæiske Fællesskabers Tidende

31 . 5 . 78

BILAG

1 . Fangstrettigheder for perioden 1 . juni til 31 . december 1978 :
a ) Art :
Land :

Rejer :

i tons)

Barbados :

65

Guyana :
Japan :

65
285

Korea :

140

Surinam :

65

Trinidad og Tobago :

65
1 465

Amerikas forenede Stater :

b) Art :

Fisk af tunfamilien :

Land : Japan
Korea

c ) Art :

Andre fisk end fisk af tunfa
milien :

Land : Venezuela

2 . Antal fartøjer omhandlet i artikel 2 , stk . 2 :

Japan :
Korea :
Venezuela :

5

23
20

3 . Fartøjer omhandlet i artikel 2 , stk . 3 , litra a) :
Amerikas forenede Stater :

68

Japan :

10

4 . Maksimale antal fiskedage omhandlet i artikel 2 , stk . 3 , litra b) :
Barbados :

Guyana :
Japan :
Korea :
Surinam :

Trinidad og Tobago :
Amerikas forenede Stater :

840
840
905
1 585
840
840
790
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RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 1158/78
af 30 . maj 1978

om forlængelse indtil den 24 . juni 1978 af en række midlertidige foranstaltnin
ger til bevarelse og forvaltning af fiskeressourcerne , som skal finde anvendelse
på fartøjer, der fører Spaniens flag
RÅDET FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER - HAR —

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

den i denne forordning fastsatte ordning er udarbejdet
under hensyntagen til de bestemmelser, der for. tiden
gælder for udøvelsen af fiskeri —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

under henvisning til forslag fra Kommissionen , og
ud fra følgende betragtninger :
Rådet vedtog den 3 . november 1976 en række resolu
tioner om visse eksterne og interne aspekter i den fæl
les fiskeripolitik ;
ved forordning ( EØF) nr. 34 1 /78 ( 1 ) har Rådet senest

forlænget indtil den 31 . maj 1978 visse bestemmelser i
Rådets forordning ( EØF) nr. 373/77 af 24 . februar
1977 om fastlæggelse af en række midlertidige foran
staltninger til bevarelse og forvaltning af fiskeressour
cerne, som skal finde anvendelse på fartøjer, som fører
visse tredjelandes flag (-'), for så vidt angår anvendelse
på fartøjer, der fører Spaniens flag ;
indtil der i nær fremtid indgås en rammeaftale mel
lem Fællesskabet og Spanien , bør der fastsættes midler
tidige foranstaltninger for yderligere en periode ;
kontrollen med fiskeriindsatsen kan kun gennemføres
ved et system med fiskerilicenser, som kan trækkes til
bage, hvis der konstateres uregelmæssigheder, eller
hvis de fastsatte mængder opbruges ;
forvaltningen af den påtænkte midlertidige ordning
gør det nødvendigt, at Kommissionen holdes underret
tet om udøvelsen af fiskeri fra de pågældende fartøjer ,

Artikel 1

De eneste fangster, som de fartøjer, der sejler under
spansk flag, har adgang til at tage i perioden fra
1 .—24 . juni 1978 i de af medlemsstaternes fiskerizo

ner på indtil 200 sømil , som er beliggende ud for ky
sterne langs Nordsøen og Atlanterhavet, og som omfat
tes af Fællesskabets fiskeribestemmelser, er fangster af
de i bilaget anførte arter, inden for de deri fastsatte
kvantitative lofter, som tages på de i artikel 2—7 i for
ordning ( EØF) nr. 341 / 78 fastsatte betingelser.
Artikel 2

Uanset artikel 7 i forordning ( EØF) nr. 341 / 78 skal li
censer udstedt i henhold til nævnte forordning for
blive gyldige indtil 24. juni 1978 .

Nye ansøgninger om licens kan indgives til erstatning
for licenser, der er returneret til Kommissionen .
Artikel 3

Denne forordning træder i kraft den 1 . juni 1978 .

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 30 . maj 1978 .
I\i Rådets vegne
I. NØRGAARD

FornninJ

(') EFT nr. L 49 af 21 . 2 . 1978 , s . 1 .
2 ) EFT nr . L 53 af 25 . 2 . 1977 , s . t .
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BILAG

1 . Fangskvoter for perioden 1 . juni til 24 . juni 1978 :
Mængde

Division
ICES

Art

Kulmule

(i tons)

VI

95

VII

324
391

VIII

Andre arter, der tages som bifangst i forbindelse (
med fiskeri efter kulmule , i overensstemmelse med \

artikel 6, stk. 1 , i forordning (EØF) nr. 341 /78

(

Ansjos

VI
VII

VIII

190
648
782

VIII

2 000

2 . Antal licenser, der kan udstedes på grundlag af antallet af standardfartøjer ('), for de for
skellige ICES-divisioner :
Antal standard

Division
ICES

Fiskeriets ar!

a ) Kulmule

fartøjer

VI

■

14

VII

50

VIII

57

b) Ansjos

VIII

140

c ) Fiskeri fra fartøjer på under 50 brt, udelukkende
med fiskestang ; disse fartøjer må ikke medføre
andre fangstredskaber

VIII

60

(') Som standardfartøj
.Hivendes tullende
— fartøjer pa over
— fartøjer pa over

betragtes et fartøj , hvis bremse-HK er 800 HK eller derunder. Hvis fartøjets bremse-HK overstiger 800 HK ,
omregingstaktorerer :
800 . men ikke over 1 100 bremse-HK = 1,75
I 100 , men ikke over 1 500 bremse-HK = 2,25

.V Maksimalt antal standardfartøjer (*), der samtidig kan udøve fiskeri efter kulmule i en
bestemt zone , hvortil der er opnået licens :
Antal standardfartøjer

Fartøjer omhandlet i punkt 2 , litra a )
(
ICES-division

VI

9

\ VII

32

( VIII

44

Fartøjer omhandlet i punkt 2, litra c)

50

f ) Som standardfartøj betragtes et fartøj , hvis bremse-HK er 800 HK eller derunder. Hvis fartøjes bremse-HK overstiger 800 HK,
anvendes følgende omregningsfaktorer :
— fartøjer pa over 800 , men ikke over 1 100 bremse-HK = 1,75
—- fartøjer pa over 1 100 , men ikke over 1 ^ 00 bremse-HK =* 2,2 {>.
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RÅDETS FORORDNING ( EØF) Nr. 1159/ 78
af 30 . maj 1978

om midlertidig suspension af den autonome sats i den fælles toldtarif for flyve
maskiner med fremdrivningsmekanisme og med en egenvægt over 15 000 kg ,
henhørende under pos . ex 88.02 B II c)
RÅDET FOR DE EUROPÆISKE

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
europæiske økonomiske Fællesskab, særlig artikel 28 ,
og

ud fra følgende betragtning :
Den autonome sats for flyvemaskiner med fremdriv
ningsmekanisme og med en egenvægt over 15 000 kg
bør suspenderes fuldstændigt for tidsrummet fra 1 . juli
til 31 . december 1978 —

Artikel 1

Fra 1 . juli til 31 . december 1978 suspenderes den auto
nome sats i den fælles toldtarif fuldstændigt for flyve
maskiner med fremdrivningsmekanisme og med en
egenvægt over 15 000 kg, henhørende under pos . ex .
88.02 B II c).
Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 1 . juli 1978 .

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 30 . maj 1978 .
På Rådets vegne
I. NØRGAARD

Formand

