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Nr. L 48/ 1

I

(Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk)

RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 379/82
af 15 . februar 1982

om fastsættelse for perioden fra den 15 . februar til den 30. april 1982 af en række
foreløbige foranstaltninger til bevarelse og forvaltning af fiskeressourcerne, som

skal finde anvendelse på fartøjer, der fører spansk flag
RÅDET FOR DE EUROPÆISKE

senere indgår i en endelig ordning, som skal vedtages i

FÆLLESSKABER HAR —

henhold til traktatens artikel 43 —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
europæiske økonomiske Fællesskab,
under henvisning til fiskeriaftalen mellem Det euro
pæiske økonomiske Fællesskab og Spaniens rege
ring ('), særlig artikel 3,

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

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

Fællesskabet og Spanien har i henhold til den i aftalen
fastsatte procedure ført konsultationer vedrørende
betingelserne for udøvelse af fiskeri med fartøjer fra
hver af parterne i den anden parts fiskerizone i året
1982 ; disse konsultationer er først sluttet den 26.
januar 1982 ;

ved slutningen af disse konsultationer har Fællesska
bets delegation påtaget sig at henstille til sine myndig
heder, at de for nævnte periode vedtager visse foran
staltninger, hvorved spanske fartøjer får tilladelse til at
drive fiskeri i de af medlemsstaternes fiskerizoner, der
er omfattet af fællesskabsbestemmelser for fiskeri ; ved

disse foranstaltninger tages der, navnlig hvad angår
fastsættelsen af antallet af de licenser, som tildeles

spanske fartøjer, hensyn til det forhold, at fiskeriet kun
udøves af disse fartøjer i en del af året 1982 ;

for at muliggøre en hurtig genoptagelse af fiskeriet bør
Fællesskabet straks vedtage den således fastlagte
ordning, hvorved det tillades spanske fartøjer at drive
fiskeri i Fællesskabets fiskerizone fra den 15 . februar

De eneste fangster, som de fartøjer, der sejler under
spansk flag, har tilladelse til at tage i perioden fra den
15. februar til den 30. april 1982 i den del af medlems
staternes fiskerizoner på indtil 200 sømil, som er
omfattet af Fællesskabets fiskeribestemmelser, er de i

bilag I anførte inden for de deri fastsatte mængder og
på de i denne forordning fastsatte betingelser.
Artikel 2

1.

Det er en betingelse for udøvelse af fiskeri, at der

om bord forefindes en licens, der er udstedt af

Kommissionen på Fællesskabets vegne, og at bevarel
ses- og kontrolforanstaltningerne samt de øvrige
bestemmelser for fiskeri i de i artikel 1 omhandlede
zoner overholdes.

2. Antallet af licenser, der kan udstedes til fartøjer,
som sejler under spansk flag, er fastsat i bilag I,
punkt 3.
3.

Et fartøj kan kun være i besiddelse af en enkelt

licens.

1982 til den 30. april 1982 ;
det vil derfor være nødvendigt på grundlag af aftalens
artikel 3 at vedtage disse foranstaltninger som en
midlertidig ordning under den forudsætning, at de
(') EFT nr. L 322 af 28 . 11 . 1980, s. 4.

4. Skibsførere, til hvis fartøjer der er udstedt licens,
skal overholde de særlige bestemmelser i bilag II.
Disse bestemmelser udgør en del af licensen. Er
fartøjet i besiddelse af den i bilag I, punkt 3, litra d), g),
eller h), omhandlede licens, overholdes imidlertid kun
punkt 1 og 2 i de særlige bestemmelser i bilag II.
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Artikel 3

1 . Ved indgivelse til Kommissionen af ansøgning
om de i bilag I, punkt 3, litra a), b), c), g) og h)
omhandlede licenser gives følgende oplysninger :
a)
b)
c)
d)
e)

fartøjets navn,
registreringsnummer,
ydre identifikationsbogstaver og -tal,
registreringsnavn,
ejerens eller befragterens navn og adresse, og i
tilfælde af en juridisk person, navnet på deltagerne,
f) bruttoregistertonnage 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.

2. Hver licens gælder for et enkelt fartøj. Fisker
flere fartøjer i fællesskab, skal hvert af disse fartøjer
være i besiddelse af en licens, hvori denne fangst
metode er anført.

3. Med hensyn til de former for fiskeri, der er
omhandlet i bilag I, punkt 3, litra b) og c), kan der dog
efter anmodning udstedes en enkelt licens for to
fartøjer, for hvilke de relevante oplysninger anføres
samtidig på licensen.
For hver af disse former for fiskeri forelægger de
spanske myndigheder en liste med et antal fartøjer, der
ikke overstiger det i bilag I, punkt 3, sidste kolonne,
fastsatte antal, idet det oplyses, for hvilke fartøjer der
ansøges om en licens eller en gruppelicens, og i givet
fald om den ansøgte gyldighedsperiode.
4.

Et fartøj må kun være i besiddelse af en enkelt

licens.
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2. De i bilag I, punkt 3, litra d), omhandlede
licenser kan kun benyttes af fartøjer, som er opført i et
periodisk program. I dette program angives dels navn
og registreringsnummer på de fartøjer, som har tilla
delse til at benytte en af disse licenser i den pågæl
dende periode, dels udyttelsestidspunkterne for de
enkelte fartøjer.

Et periodisk program gælder for mindst en måned og
indgives mindst fire arbejdsdage før den pågældende
periodes begyndelse. Det tidsrum, der i et periodisk
program er fastsat for det enkelte fartøjs udnyttelse af
en licens, kan ikke være på under to dage. Kommissio
nens godkendelse af et periodisk programs forskellige
afsnit gives én arbejdsdag før deres påtænkte ikrafttræ
delse.

Artikel 5

1 . De i bilag I, punkt 3, litra e), omhandlede
licenser kan kun udstedes til fartøjer, som er optaget
på en liste over fartøjer, der kan benytte disse licenser i
perioden fra den 1 . marts til den 30 . april 1982. Denne
liste skal indeholde følgende oplysninger om hvert
fartøj :
— fartøjets navn,
— registreringsnummer,

—
—
—
—

ydre identifikationsbogstaver og -tal,
registreringshavn,
ejerens eller befragterens navn og adresse,
bruttoregistertonnage og længde overalt,

— maskinkraft,

— kaldesignal og radiofrekvens.
2. De i bilag I, punkt 3, litra e), omhandlede
licenser kan kun benyttes af fartøjer, som er opført på
en periodisk liste. For hver af licenserne angives på
denne liste navn og registreringsnummer på de
fartøjer, som har tilladelse til at benytte licenserne i
den periode, listen gælder. En periodisk liste gælder

for en periode på mindst to uger og indgives mindst
fire arbejdsdage før den pågældende periodes begyn
Artikel 4

1 . De i bilag I, punkt 3, litra d), omhandlede
licenser kan kun udstedes til fartøjer, som er optaget
på en liste over fartøjer, der kan benytte disse licenser i
den i artikel 1 nævnte periode. Denne liste skal inde
holde følgende oplysninger om hvert fartøj :
—
—
—
—
—
—
—

fartøjets navn,
registreringsnummer,
ydre identifikationsbogstaver og -tal,
registreringshavn,
ejerens eller befragterens navn og adresse,
bruttoregistertonnage og længde overalt,
kaldesignal og radiofrekvens.

delse. Hver licens på listen kan højst benyttes af tre
fartøjer på skift. Hvert fartøj kan kun benytte én licens
i den periode, listen gælder. Kommissionens godken
delse af en periodisk liste gives senest én arbejdsdag
før dens påtænkte ikrafttrædelse.
Artikel 6

1 . Uanset artikel 4 og 5 kan der anmodes om
ændring af de periodiske programmer og lister for
fartøjer, der på grund af force majeure har værer
forhindret i at udnytte licensen i den fastsatte periode.
De pågældende fartøjer må ikke drive fiskeri, før
Kommissionen har givet sin bekræftelse, hvilket sker i
løbet af højst 36 timer, søn- og helligdage ikke
medregnet.

De Europæiske Fællesskabers Tidende

20 . 2. 82

2.

Er et nyt periodisk program eller en ny periodisk

liste ikke kommet Kommissionen i hænde senest fire

arbejdsdage før den forudgående listes eller det forud
gående programs udløb, finder de for den sidste uge
gældende bestemmelser anvendelse i endnu en uge.

Nr. L 48/3

indgives senest femten dage før den påtænkte gyldig
hedsperiodes begyndelse. Licenser med gyldighed fra
den 1 . april 1982 kan dog gælde for en måned.
2. Licensernes gyldighedsperiode kan forlænges på
de i stk. 1 fastsatte betingelser.

Artikel 7

Licenserne kan, med undtagelse af de i bilag I, punkt
3, litra g) og h) omhandlede, gøres ugyldige, hvis
Kommissionen ikke den femte og den tyvende dag i
hver måned har modtaget de af Spaniens kompetente
myndigheder meddelte oplysninger om de enkelte
fartøjers fangster og om landingerne i de enkelte
havne i de forudgående femten dage.

3. Licenser kan annulleres med henblik på udste
delse af nye licenser. Annulleringen får virkning den
første dag i den måned, der følger efter tilbagegivelsen
af licenserne til Kommissionen .

Nye licenser udstedes i overensstemmelse med stk. 1 .

Artikel 12

Artikel 8

1.

Fiskeri med hildingsgarn er forbudt.

2. Der må om bord på fartøjerne ikke være andet
fiskegrej end det, der er nødvendigt til det tilladte
fiskeri.

Gyldighedsperioden for de i bilag I, punkt 3, litra a), e)
og f) omhandlede licenser udløber, så snart det konsta
teres, at de i bilag I, punkt 1 , omhandlede mængder er
opbrugt.

3 . Om bord på fartøjer, der udøver det i bilag I,
punkt 3, litra h), omhandlede fiskeri, må der ikke være
andet fiskegrej end flydekraft uden forankring.

Artikel 13

Artikel 9

1 . Licenser, der udstedt til fartøjer, der ikke har
overholdt de i denne forordning fastsatte forpligtelser,
kan tilbagekaldes.

1 . Bifangster er tilladt inden for de i bilag I, punkt
2, anførte grænser.
2.

Fartøjer, der har en licens til fiskeri efter tun, må

ikke fiske efter andre arter end fisk af tunfamilien ; de
må ikke have andre arter om bord end fisk af tunfami

lien, bortset fra ansjoser til levende madding.

Fartøjer, der har en licens til fiskeri efter havbra
sen, må kun fiske efter denne art ; de må kun have

3.

denne art om bord.

Artikel 10

De i bilag I, punkt 3, litra b) omhandlede licenser
gælder for perioden fra den 15. til den 28 februar
1982.

2. Hvis denne forordning overtrædes ved, at et
fartøj, der er uden gyldig licens, og som tilhører en
person, der ejer et eller flere andre fartøjer, til hvilke
der er udstedt licenser, udøver fiskeri i den i artikel 1

omhandlede zone, kan en af licenserne tilbagekaldes.
3. For fartøjer, der udøver det i bilag I, punkt 3, litra
a), omhandlede fiskeri, og som ikke har overholdt de i
forordning (EØF) nr. 3305/80, (EØF) nr. 554/81 eller i
denne forordning fastsatte forpligtelser, udstedes der
ikke licenser i en periode på 4 til 12 måneder regnet
fra det tidspunkt, hvor overtrædelsen fandt sted.

4. For fartøjer, der udøver en af de i bilag I, punkt
3, litra b), c), d), f), g) og h) omhandlede former for
fiskeri, og som ikke har overholdt de i denne forord
ning fastsatte forpligtelser, udstedes der ikke licenser i

en periode på 2 til 4 måneder regnet fra det tidspunkt,
Artikel 11

1 . De i bilag I, punkt 3, litra a), b), c), f), g) og h)
omhandlede licenser gælder for to måneder fra en
måneds første til en måneds sidste dag. Ansøgningerne

hvor overtrædelsen fandt sted.

5.

Der udstedes ikke licens i de i stk. 3 og 4

omhandlede perioder til fartøjer, hvis indehaver har
fået tilbagekaldt licensen til et fartøj.
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Artikel 14
1.
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Artikel 16

Der må ikke fiskes i en zone inden for ICES

underområde VI og VII beliggende syd for 56° 30'
nordlig bredde, øst for 12° vestlig længde og nord

for 50° 30' nordlig bredde.
2. ' Det i bilag I, punkt 3, litra d), omhandlede fiskeri
må ikke udføres øst for 1° 48' vestlig længde.

Konstateres det på behørig vis, at der er sket en over
trædelse, meddeler medlemsstaterne straks Kommis

sionen navnet på det pågældende fartøj samt de for
anstaltninger, der måtte være truffet.

3. Med forbehold af stk. 1 må det i bilag I, punkt 3,
litra h), omhandlede fiskeri kun udøves i ICES-afsnit
VII g), h), j) og k).

Artikel 17

Artikel 15

De kompetente myndigheder i medlemsstaterne
træffer passende foranstaltninger med henblik på at
sikre, at denne forordning overholdes, herunder regel
mæssig inspektion af fartøjerne.

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentlig
gørelsen i De Europaiske Fællesskabers Tidende.
Den anvendes fra den 1 . januar til den 31 . december
1982.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. februar 1982.

På Rådets vegne
P. de KEERSMAEKER

Formand
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BILAG I

1 . Fangstkvoter

ICES
division

Art

Mængde
(i tons)

VI
VII
VIII

4 105 (')

fiskeri efter kulmule

VI
VII
VIII

1 990
6 800
8 210

Ansjos

VIII

Kulmule

995
3 400

Andre arter, der tages i forbindelse med direkte

29 000 (2)

Tun

VI, VII, VIII

ikke begrænset

Havbrasen

Viig, h, j, k

ikke begrænset

(') Til denne mængde lægges fangster taget af de under punkt 3, litra c) og d), omhandlede fartøjer.
(J) Herfra trækkes de fangster, der er taget af fartøjer, som sejler under spansk flag i den spanske
fiskerizone af Biscaybugten.

2. Tilladte bifangster
Art, der

fanges ved
direkte
fiskeri

Kulmule

Art, der fanges som
bifangst

Torsk
Kuller

Tilladte grænse for
bifangst

Bifangsterne af disse arter må i alt ikke overstige 3 vægtpro
cent af de samlede fangster om bord

Hvilling
Lubbe

Sej
Sildefisk

Bifangsterne af disse arter må i alt ikke overstige 5 vægtpro

Jomfruhummer

cent af de samlede fangster om bord

Tunge
Rødspætte

Bifangsterne af disse arter må ikke beholdes om bord

Sild

Sardin

Hestemakrel

Bifangsterne af denne art må ikke overstige 1 0 vægtprocent af
de samlede fangster eller 10 vægtprocent af enhver prøve på
mindst 100 kg fisk, der udtages om bord efter sortering i
fartøjets lastrum

Andre arter

(herunder
hvirvelløse dyr)

Bifangsterne af alle andre arter må ikke beholdes om bord

Nr. L 48/6
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3. Antal licenser, der kan udstedes (or de forskellige ICES-underomrader

ICES
underområde

Type fiskeri

a) Fartøjer til kulmulefiskeri

Antal
licenser

VI
VII
VIII

b) Fartøjer til sardinfiskeri (notfartøjer på under
100 BRT)
c) Langlinefartøjer på under 100 BRT
d) Fiskeri fra fartøjer på højst 50 BRT, udeluk
kende med fiskestænger
e) Fartøjer til fiskeri efter ansjos til brug som ho
vedaktivitet

f) Fartøjer til fiskeri efter ansjos til brug som
levende madding
g) Fartøjer til fiskeri efter tun
h) Fartøjer til fiskeri efter havbrasen

19 (')
60 (')
51 (')

Fuldstændig
liste

over fartøjer
_

—

—

VIII

40

71

VIII a)

10

25

VIII

50

VIII

160

VIII

120

VI, VII,

uden

VIII

begrænsning

VII g), h),
j), k)

grænsning

—

—

—

uden

(') Dette tal er baseret på et standardfartøj med en bremsekraft på 700 HK (bremse-HK).
Følgende omregningssatser anvendes for fartøjer med en anden kraft :
Kraft
under 300 HK

lig
lig
lig
lig
lig
lig
lig

med
med
med
med
med
med
med

eller
eller
eller
eller
eller
eller
eller

over
over
over
over
over
over
over

Koefficient
0,57

300 HK, men under 400 HK
400 HK men under 500 HK
500 HK men under 600 HK
600 HK men under 700 HK
700 HK men under 800 HK
800 HK men under 1 000 HK
1 000 HK men under eller lig med 1 200 HK

0,76
0,85
0,90
0,96
1,00
1,07
1,11

over 1 200 HK

2,25

langlinefartøjer bortset fra de under pkt. 3. c) omhandlede

0,33

I forbindelse med anvendelse af disse koefficienter på »parejas-« og »trios« adderes de deltagende
fartøjers maskinkraft.
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BILAG II

Særlige bestemmelser

1 . Fartøjet skal medføre licensen.

2. Registreringsbogstaverne og -tallene for et fartøj med licens skal tydeligt anføres på begge sider af
fartøjets bov og på hver side af overbygningen, hvor de lettest kan ses.
Bogstaverne og tallene skal males med en farve, der danner kontrast til skrogets eller overbygnin
gens farve, og må ikke udslettes, ændres, dækkes eller på anden måde gøres mindre letlæselige.
3. Der skal føres en logbog, hvori følgende oplysninger anføres, hver gang der er drevet fiskeri :
3.1 . fangst pr. art. (i kg);

3.2. dato og tidspunkt for fiskeriets begyndelse og slutning ;
3.3. ICES-kvadrat, hvor fangsten er blevet taget ;
3.4. den anvendte fangstmetode ;

3.5. alle radiomeddelelser, som er sendt i overensstemmelse med pkt. 4, 5 og 6.

4. Fartøjer med licens skal ved følgende lejligheder fremsende oplysninger til Kommissionen for De
europæiske Fællesskaber i Bruxelles (telexadresse 24189 FISEU-B) via en af de i pkt. 6.1 anførte
radiostationer :

4.1 . såfremt licensen gælder for fiskeri efter kulmule eller sardin :
4.1.1 . ved hver indsejling i zonerne på indtil 200 sømil ud for de kyster til medlemsstaterne i
Fællesskabet, som er underkastet fællesskabsreglerne for fiskeri ;

4.1.2. ved hver udsejling fra zonerne på indtil 200 sømil ud for de kyster ril medlemsstaterne
i Fællesskabet, som er underkastet fællesskabsreglerne for fiskeri ;

4.1.3. ved hver ændring af ICES-afsnit inden for de under pkt. 4.1.1 og 4.1.2 definerede
zoner ;

4.1.4. ved hver indsejling i en havn i Fællesskabet ;

4.1.5. ved hver udsejling fra en havn i Fællesskabet ;
4.1.6. hver uge for den foregående uge begyndende på datoen for indsejlingen i de under pkt.
4.1.1 omhandlede zoner eller på datoen for udsejlingen fra den under pkt. 4.1.5
omhandlede havn ;

4.2. såfremt licensen gælder fiskeri efter ansjos :

4.2.1 . ved hver indsejling i zoner, som ligger indtil 200 sømil fra kyster tilhørende Fællesska
bets medlemsstater og er underkastet fællesskabets fiskeribestemmelser ;
4.2.2. ved hver udsejling fra zoner, som ligger indtil 200 sømil fra kyster tilhørende Fælles
skabets medlemsstater og er underkastet Fællesskabets fiskeribestemmelser.
5. Følgende oplysninger skal anføres i forbindelse med de i pkt. 4 omhandlede meddelelser :

5.1 . dato, tidspunkt, geografisk position samt ICES-kvadrat ;
5.2. mængde fisk pr. art, der befinder sig i lastrummene (i kg) ;

Nr. L 48 /7
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5.3. mængde pr. art, der er fanget siden fremsendelsen af den forrige meddelelse (i kg) ;
5.4. ICES-kvadrat, hvor fangsten er blevet taget ;

5.5. mængde pr. art, der er omladet til andre fartøjer siden fremsendelsen af den forrige medde
lelse (i kg).
6. De oplysninger, der skal gives i henhold til pkt. 5, skal fremsendes under overholdelse af følgende
bestemmelser :

6.1 . enhver meddelelse skal sendes via en af følgende radiostationer :
Navn

Kaldesignal

N. Foreland
Humber
Cullercoats
Wiek
Oban

GNF
GKZ
GCC
GKR
GNE
GPK
GLV
GIL
GNI
GND
GKA
GKB
GKC
GLD

Portpatrick
Anglesey
Ilfracombe
Niton
Stonehaven
Portshead

Lands End
Valentia
Malin Head

Boulogne
Brest
St-Nazaire
Bordeaux-Arcachon

EJK
EJM
FFB
FFU
FFO
FFC

6.2. hvis meddelelsen på grund af force majeure ikke kan fremsendes af det fartøj, der har licens,
kan fremsendelsen ske via et andet fartøj på det førstnævnte fartøjs vegne ;
6.3 . meddelelsens indhold :

meddelelser, der fremsendes i henhold til licensen ved de lejligheder, der er nævnt under pkt.
4, skal under hensyntagen til de under pkt. 5 krævede oplysninger indeholde følgende
elementer :

— fartøjets navn,
— radiokaldesignal,
— ydre identifikationsbogstaver og -tal,
— licensnummer,

— løbenummer for meddelelsen for det pågældende togt,
— angivelse af formen for meddelelse i henhold til de forskellige punkter, der nævnt under
pkt. 4,
— geografisk position og ICES-kvadrat,

— mængde fisk pr. art, der befinder sig i lastrummene, med anvendelse af koden under pkt.
6,4, (i kg),

— mængde pr. art, der er fanget siden fremsendelsen af den forrige meddelelse (i kg),
— ICES-kvadrat, hvor fangsten er blevet taget,
— mængde pr. art, der er omladet til andre fartøjer siden fremsendelsen af den forrige
meddelelse (i kg),
— navn, kaldenummer samt eventuelt licensnummer for det fartøj, hvortil omladningen er
sket ;

— skipperens navn ;
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6.4. kode for de i pkt. 6.3 omhandlede kvantitative oplysninger :
— A:
Dybhavsreje (Pandalus borealis)
— B :
Kulmule (Merluccius merluccius)
— C :
Hellefisk (Reinhardtius hippoglossoides)
— D:

- Q:

Torsk (Gadus morrhua)
Kuller (Melanogrammus aeglefinus)
Helleflynder (Hippoglossus hippoglossus)
Makrel (Scomber scombrus)
Hestemakrel (Trachums trachurus)
Skolæst (Coryphaenoides rupestris)
Sej (Pollachius virens)
Hvilling (Meriangus meriangus)
Sild (Clupea harangus)
Tobis (Ammodytes sp.)
Brisling (Clupea sprattus)
Rødspætte (Pleuronectes platessa)
Sperling (Trisopterus esmarkii)
Lange (Molva molva)

— R :

Andre

— S :

Reje (Pandalidae)
Ansjos (Engraulis encrassicholus)
Rødfisk (Sebastes sp.)
Amerikansk radspætte (Hypoglossoides platessoides)
Blæksprutte (Illex)
Ising (Limanda feruginea)
Blåhvilling (Gadus poutassou)
Tunfisk (Thunnidae)
Byrkelange (Molva dypterygia)
Brosme (Brosme brosme)
Pighaj (Scyliorhinus retifer)
Brudge (Cetorhindae)
Sildehaj (Lamna nasus)
Blæksprutte (Loligo vulgaris)
Havbrasen (Brama brama)
Sardin (Sardina pilchardus).

— E :
— F :

— G :
— H :
— I :

- J:
— K:
— L :
— M :
— N :

— O :
— P:

— T:
— U :

— V:
— W:
— X:
— Y:
— Z :

— AA :
— BB :

— CC :
— DD .
— EE :
— FF :

— GG :
— HH

Nr. L 48/9
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RÅDETS FORORDNING (EØF) Nf. 380/82
af 15 . februar 1982

om fastsættelse af visse midlertidige foranstaltninger til bevarelse og forvaltning
af fiskeressourcerne, som skal finde anvendelse på fartøjer, der er registreret på
Færøerne

RÅDET FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
europæiske økonomiske Fællesskab,
under henvisning til fiskeriaftalen mellem Det euro
pæiske økonomiske Fællesskab på den ene side og den
danske regering og det færøske landsstyre på den
anden side ('), særlig artikel 2,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og
ud fra følgende betragtninger :
Fællesskabet på den ene side og den danske regering
og det færøske landsstyre på den anden side har i
henhold til fremgangsmåden i nævnte aftale, særlig

begrænsninger, der er fastlagt i nævnte bilag, og under
overholdelse af de i denne forordning fastsatte betin
gelser.
2.

Fiskeri, der er tilladt i henhold til stk. 1 , må kun

ske i de dele af 200-sømilezonen, som ligger mere end
12 sømil fra de basislinjer, hvorfra medlemsstaternes
territorialfarvande måles, med undtagelse af fiskeri i
Skagerrak.

3.

Uanset stk. 1 er uundgåelige bifangster af arter,

for hvilke der i en zone ikke er fastsat kvoter, tilladt

inden for de grænser, der er fastsat i de bevarende
foranstaltninger, der gælder for den pågældende zone.
4. Bifangster i en given zone af arter, for hvilke der
er fastsat kvoter i denne zone, fratrækkes de pågæl
dende kvoter.

artikel 2, ført konsultationer vedrørende deres gensi
dige fiskerirettigheder for 1982 ;
under disse konsultationer blev delegationerne enige

om at henstille til deres respektive myndigheder, at de
fastsætter visse fangstkvoter for 1982 for den anden
parts fartøjer ;

for at undgå en langvarig afbrydelse af den gensidige
fiskerivirksomhed af de to parters fartøjer i den anden
parts fiskerizone er det nødvendigt, at Fællesskabet
straks vedtager en midlertidig ordning, hvorved det
tillades færøske fartøjer at drive fiskeri i Fællesskabets
fiskerizone ;

denne foranstaltning bør derfor træffes som en midler
tidig ordning under den forudsætning, at den senere
indgår i en endelig ordning, som skal vedtages i
henhold til traktatens artikel 43 —

Artikel 2

1 . Fartøjer, der fisker i henhold til de i artikel 1
fastsatte kvoter, skal overholde de bevarelses- og
kontrolforanstaltninger og øvrige bestemmelser, der
gælder for fiskeriet i de i artikel 1 nævnte zoner.

2. De i stk. 1 omhandlede fartøjer fører en logbog,
hvori de i bilag II anførte oplysninger skal indføres.
3. De i stk. 1 omhandlede fartøjer bortset fra
fartøjer, der driver fiskeri i ICES-afsnit III a), frem
sender de i bilag III nævnte oplysninger til Kommis

sionen. Disse oplysninger fremsendes efter de regler,
der er fastlagt i nævnte bilag.
4. Registreringsbogstaver og -tal for de i stk. 1
nævnte fartøjer skal tydeligt anføres på begge sider af
fartøjets forstavn.
Artikel 3

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

1.
Artikel 1

1 . Det eneste fiskeri, som for fartøjer, der er regi
streret på Færøerne, er tilladt indtil 30. april 1982 i
medlemsstaternes fiskerizoner på 200 sømil i Nord
søen, Skagerrak, Kattegat, Østersøen, Labrador Sea,
Davisstrædet, Baffinbugten og Atlanterhavet nord for
43° 00' N, er fiskeri efter de arter, der er omhandlet i
bilag I, inden for de geografiske og mængdemæssige

Fiskeri i de i artikel 1 omhandlede områder

bortset fra Skagerrak og inden for de i nævnte artikel
fastsatte kvoter er betinget af, at der om bord fore
findes en af Kommissionen på Fællesskabets vegne
udstedt licens, og at de i licensen fastsatte betingelser
er overholdt.
2.

Udstedelse af licenser i henhold til stk. 1 er

betinget af, at antallet af gyldige licenser på en
vilkårlig dag ikke overstiger :
a) 16 til fiskeri af makrel i ICES-afsnit VI a) (nord for

(') EFT nr. L 226 af 29. 8 . 1980, s. 11 .

56° 30'N) og ICES-afsnit VII e), f) og h), af brisling i
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ICES-underområde IV og afsnit VI a) (nord for
56° 30'N), og af hestemakrel i ICES-underområde

IV og afsnit VI a) (nord for 56° 30'N), VII e), f) og
h),

b) 12 til fiskeri af sperling i ICES-underområde IV og
afsnit VI a) (nord for 56°30'N) og af tobis i ICES
underområde IV,

c) til fiskeri af dybhavsrejer (Pandalus borealis) :
— 9 i ICES-underområde XIV, og
— 8 i NAFO-underområde 1 (syd for 68° N),
d) 17 til fiskeri af lange og brosme i ICES-afsnit VI b),
e) 6 til fiskeri af byrkelange i ICES-afsnit VI a) (nord

for 56° 30'N) og VI b),
f) 6 til fiskeri af grønlandsk hellefisk i NAFO-under

a) fartøjets navn,
b) registreringsnummer,
c) ydre identifikationsbogstaver og -tal,
d) registreringshavn,
e) ejerens eller befragterens navn og adresse,
f) bruttoregistertonnage 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.

område 1 og ICES-underområde XIV,

g) 14 til fiskeri af blåhvilling i ICES-underområde VII
(vest for 12°V) og ICES-afsnit VI a) (nord for
56° 30'N) og VI b),
h) 3 til fiskeri af sildehaj,

Artikel 5

Fiskeri efter brosme, lange og sildehaj inden for de i
artikel 1 nævnte kvoter må kun ske ved den metode,

der er kendt som langlinefiskeri.

i) 16 til fiskeri af sild i ICES-afsnit VI a) (nord for
56° 30'N),
j) 6 til fiskeri af rødfisk i ICES-underområde XIV,

k) 10 til fiskeri af lodde i ICES-underområde XIV.
3. Hver licens gælder for et enkelt fartøj. Hvis flere
fartøjer fisker i fællesskab, skal hvert af disse fartøjer
have en licens .

Artikel 6

Fiskeri i Skagerrak inden for de i artikel 1 nævnte
kvoter sker på følgende betingelser :
1 . direkte fiskeri efter sild er forbudt indtil den 31 .
marts 1982 ;
2. direkte fiskeri efter sild til andet end konsum er

forbudt ;

4. Licenser kan annulleres med henblik på udste
delse af nye licenser. Annulleringen får virkning fra
datoen for licensens tilbagegivelse til Kommissionen.
5. I tilfælde af overtrædelse af de i denne forordning
fastsatte regler, trækkes licensen tilbage.
6.

Nr. L 48/ 11

Der vil ikke blive udstedt licens inden for en

periode på indtil 12 måneder til fartøjer, for hvilke de i
denne forordning fastsatte bestemmelser er overtrådt.
7. Licenser, der er udstedt i henhold til forordning
(EØF) nr. 3000/81 ('), og som er gyldige til den 31 .
december 1981 , forbliver gyldige indtil den 31 . marts
1982, såfremt de færøske myndigheder anmoder
herom.

Artikel 4

Ved ingivelse af licensansøgning til Kommissionen
gives følgende oplysninger :
(') EFT nr. L 304 af 24. 10. 1981 , s. 1 .

3 . anvendelse af trawl og snupenot ved fangst af pela
giske fiskearter er forbudt fra midnat lørdag til
midnat søndag.
Artikel 7

Medlemsstaternes kompetente myndigheder træffer de
nødvendige foranstaltninger til at sikre denne forord
nings overholdelse, herunder regelmæssig inspektion
af fartøjerne.
Artikel 8

Hvis det på behørig vis konstateres, at der er sket en
overtrædelse,

underretter

medlemsstaterne

straks

Kommissionen om det pågældende fartøjs navn og om
de eventuelt trufne foranstaltninger.
Artikel 9

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentlig
gørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.
Denne forordning finder anvendelse indtil den 30.
april 1982.
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Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. februar 1982.
På Rådets vegne
P. de KEERSMAEKER

Næstformand

BILAG I

Fangstkvoter
Fiskerizoner
ICES-underomride

Arter

og -afsnit eller

Mængde
(i tons)

NAFO-underområde

Lange

VI b)

500 (')

Brosme

VI b)

500 (')

Byrkelange

VI a) (2), VI b)

400

IV

Makrel

VI a) (2), VII e), f), h)

10 000

Hestemakrel

IV, VI a) O, VII e), f), h)

Sperling

IV, VI a) (2)

20 000 (3) (<)

Brisling

IV, VI a) (2)

15 000

Tobis

IV

15 000O

Blåhvilling

VI a) (2), VI b), VII i5)

25 000

6 000

Andre demersale fiskearter

(kun bifangster)

IV, VI a) (2)

Sild

III a) N (Skagerrak) f)
VI a) (2)

Dybhavsrejer
(Pandalus borealis)

NAFO 1 0

750
600

1 800

XIV

500
700

Hellefisk

NAFO 1
XIV

150
150

Rødfisk

XIV

500

Hele Fællesskabets zone undtagen

Sildehaj

NAFO 3PS
XIV

Lodde

300
10 000

(') Disse kvoter kan byttes om.

(2) Nord for 56° 30' nordlig bredde.
(3) Hver af disse kvoter kan overskrides med højst 5 000 tons under forudsætning af, at de samlede
fangster af sperling, tobis og brisling ikke overstiger 50 000 tons.
(4) Heraf kan en mængde på ikke over 7 000 tons fiskes i ICES Vi-afsnit a) nord for 56° 30' nordlig
bredde under forudsætning af, at der efter anmodning fra EF gives nærmere oplysninger om
mængden og sammensætningen af eventuelle bifangster.
(*) Vest for 12° vestlig længde.
(*) Afgrænset mod vest af en linje drager fra Hanstholm fyr til Lindesnes fyr og mod syd af en linje
draget fra Skagen fyr til Tistlarna fyr og derfra til den nærmeste svenske kyst.
O Syd for 68

nordlig bredde.
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BILAG II

1 . Følgende oplysninger indføres i logbogen efter hvert træk, når der fiskes inden for den fiskerizone
på 200 sømil ud for EF-medlemsstaternes kyster, hvor det er Fællesskabets fiskeribestemmelser,
der gælder :
1.1 . fangstmængde pr. art (i kg),
1.2. fangstdato og -tidspunkt,
1.3. den geografiske position, hvor fangsterne er taget,
1.4. fangstmetode,
1.5. alle radiomeddelelser, som er sendt i overensstemmelse med bilag III.

2. Følgende logbog skal anvendes, når der fiskes inden for NAFO-underområde 1 og ICES-under
område XIV.

/

I

(GMT )

Trek
afsluttet

I

I

Antal
fiskeri
timer

I

I

Dybde
(m)

I

I

Position ved

grad

Bredde

NAFO
afsnit

Togt i alt

Dagsopgørelse

Længde
grad

trekkets begyndelse
Grej

Bemærkninger

Mængde fisk (kg — afrundet) forarbejdet på anden måde

eller
liner
anvendt

net

Antal
Maske
størrelse

EF-licensnummer

Mængde fisk (kg — afrundet) forarbejdet Ul konsum i dag

begyndt
(GMT)

Trek

I

Registreringsnummer

Fartøjets navn

I

Havkat

( 188)

Skolæst

( 168)

I

rejer
(639)

Dybhavs

I

IW

Skippers underskrift

(340)

Lodde

I

I

I

o

Bortkastet

Beholdt

Bortkastet

Beholdt

Bortkastet

Beholdt

Bortkastet

Beholdt

Bortkastet

Beholdt

Bortkastet

Beholdt

Bortkastet

Beholdt

ro

00

M

K»
O

3
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01

H

S?

O*

»

W

C/i
C/)

<r
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a
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c«"

0

>1

m
c

( 120)

( 118)

Helle

flynder

Helle
fisk

IN

£

00

m
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I

NAFO
afsnit 09

Bortkastet
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( 101 )

I

Længdegrad

r

p

z

Beholdt

Bortkastet

Beholdt

Rødfisk

Torsk

I

I

I

Breddegraad

Position kl . 12.00 (GMT )

Fangst pr. art (kg — afrundet)

Ar
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Dag
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BILAG III

1.

Der fremsendes følgende oplysninger til Kommissionen efter nedenstående tidsplan :

1.1 .

ved hver indsejling i :

1.1.1 . de fiskerizoner på 200 sømil ud for Fællesskabets medlemsstaters kyster, der er underlagt disse
medlemsstaters jurisdiktion med hensyn til fiskeri, og
1.1.2. NAFO-underområde 1 som defineret i Konventionen om det fremtidige multilaterale samar
bejde vedrørende fiskeriet i det nordvestlige Atlanterhav, som befinder sig under Danmarks
jurisdiktion :
a) de nedenfor under punkt 1 .5 anførte enkeltheder ;
b) mængde af hver art i lasten (i kg) ;

c) dato og NAFO-underområde eller ICES-underområde, inden for hvilket skipperen
påtænker at begynde fiskeri.
Hvis fiskeriet kræver mere end én indsejling i de under 1.1.1 og 1.1.2 nævnte zoner på en
given dag, er det tilstrækkeligt at give indberetning ved første indsejling.
1 2.

Ved hver udsejling fra :

1.2.1 . den under 1.1.1 nævnte zone :

a) de under punkt 1 .5 anførte enkeltheder ;
b) mængde af hver art i lasten (i kg) ;
c) mængde (i kg) af hver art fanget siden fremsendelsen af forrige meddelelse ;

d) det ICES-underområde eller NAFO-underområde, hvor fangsterne blev taget ;
e) mængde (i kg) af hver art omladet til andre fartøjer siden indsejlingen i zonen samt registre
ringsnummeret på det fartøj, hvortil omladningen fandt sted ;
f) mængde (i kg) af hver art landet i en fællesskabshavn siden indsejling i zonen ;
1.2.2. den under 1.1.2 nævnte zone ;

de under a), b), c), d), e) og f) nævnte oplysninger ;

g) mængde (i kg) af hver art genudsat siden forrige meddelelse.
1.3.

Et forvarsel om udsejling, som skal gives senest 48 timer inden det forudsete tidspunkt for
fartøjets udsejling af den under 1.1.2 nævnte zone og af ICES-underområde XIV.

1.4.

Hver uge begyndende på syvendedagen efter første indsejling i de under 1.1.1 og 1.1.2 nævnte
zoner, når der fiskes efter demersale arter, og hver dag begyndende på dagen efter første
indsejling i den under punkt 1.1.1 nævnte zone, når der fiskes efter pelagiske arter ;
a) de nedenfor under punkt 1.5 anførte enkeltheder :
b) mængde (i kg) af hver art fanget siden fremsendelsen af forrige meddelelse ;

c) det ICES-underområde eller NAFO-underområde, hvor fangsterne har fundet sted.
1 .5.

a) Skibets navn, radiokaldesignal, identifikationsbogstaver og -tal, skippers navn ;
b) licensnummer, hvis fartøjet er under licens ;
c) meddelelsens løbenummer ;

d) identifikation af den pågældende type meddelelse ;
e) dato og tidspunkt samt fartøjets geografiske position ;

Nr. L 48/ 15

Nr. L 48/ 16
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2.1 .

De under punkt 1 anførte oplysninger skal fremsendes til Kommissionen for De europæiske
Fællesskaber i Bruxelles (telex-adresse 24189 FISEU-B) via en af de nedenfor under punkt 3
angivne radiostationer og i den under punkt 4 beskrevne form.

2.2.

Hvis meddelelsen på grund af force majeure ikke kan fremsendes af vedkommende fartøj, kan
fremsendelsen ske via et andet fartøj på førstnævnte fartøjs vegne.

3.

Radiostationens navn

Radiostationens kaldesignal

Skagen

OXP
OXB
OYE
DAF DAK
DAH DAL
DAI DAM

Blåvand
Rønne
Norddeich

DAJ DAN
Scheveningen
Oostende
North Foreland
Humber
Cullercoats
Wiek
Oban

Land's End

GCC
GKR
GNE
GPK
GLV
GIL
GNI
GND
GKA
GKB
GKC
GLD

Valentia
Malin Head

EJK
EJM

Boulogne

FFB
FFU
FFO
FFC
OZN
OZL
OXF
0X1
OYS
OZM

Portpatrick
Anglesey
Ilfracombe
Niton
Stonehaven

Portshead

Brest
St.-Nazaire
Bordeaux-Arcachon
Prins Christians Sund

Angmagssalik
Julianehåb
Godthåb

Holsteinsborg
Godhavn
Thorshavn

Velferdsstasjon Færingerhamn
Bergen
Farsund
Florø

Rogaland
Tjørne
Ålesund

4.

PCH
OST
GNF
GKZ

OXJ
22239

LGN
LGZ
LGL

LGQ
LGT
LGA

Meddelelsernes form :

De under punkt 1 omhandlede oplysninger vedrørende fiskeri i de under 1.1.1 og 1.1.2
nævnte zoner skal indeholde følgende enkeltheder, der meddeles i nedenstående rækkefølge :
— fartøjets navn ;
— radiokaldesignal ;
— ydre identifikationsbogstaver og -tal ;

— løbenummer for meddelelsen for det pågældende togt ;
— angivelse af meddelelsens art i henhold til følgende kode :
— meddelelse ved indsejling i en af de under 1.1.1 og 1.1.2 nævnte zoner : IN ;
— meddelelse ved udsejling fra en af de under 1.1.1 og 1.1.2 nævnte zoner : OUT ;
— meddelelse ved udsejling fra et ICES-afsnit til et andet : ICES ;
— ugentlig meddelelse : WKL ;
— forhåndsmeddelelse inden udsejling fra den under 1.1.2 nævnte underområde : NL ;
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—
—
—
—

den geografiske position ;
det ICES-underområde eller NAFO-underområde, hvor fiskeriet forventes begyndt ;
dato for fiskeriets begyndelse ;
mængde (i kg) af hver art i lasten, under anvendelse af den nedenfor under pkt. 5 anførte
kode ;

— det ICES-underområde eller NAFO-underområde, hvor fangsterne blev taget ;
— mængde (i kg) af hver art omladet til andre fartøjer siden fremsendelsen af forrige medde
lelse ;

— navn og kaldesignal for det fartøj, hvortil omladningen fandt sted ;
— mængde (i kg) af hvert art landet i en fællesskabshavn siden fremsendelsen af forrige
meddelelse ;

— skippers navn ;
— mængde (i kg) af hver art genudsat siden forrige meddelelse ved anvendelse af den under
punkt 5 nævnte kode udelukkende i det tilfælde, hvor der fiskes i den under 1.1.2 nævnte
zone .

5.

Kode til oplysning om, hvilke mængder fisk der befinder sig ombord i henhold til pkt. 4 :
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

A:
B:
C:
D:
E:
F:
G:
H:
I:
J:
K:
L:
M:
N:
O:
P:
Q:

— R :

Dybhavsreje (Pandalus borealis)
Kulmule (Merluccius merluccius)
Hellefisk (Reinhardtius hippoglossoides)
Torsk (Gadus morrhua)
Kuller (Melanogrammus aeglefinus)
Helleflynder (Hippoglossus hippoglossus)
Makrel (Scomber scombrus)
Hestemakrel (Trachurus trachurus)
Skolæst (Coryphaenoides rupestris)
Sej (Pollachius virens)
Hvilling (Merlangus merlangus)
Sild (Clupea harengus)
Tobis (Ammodytes sp.)
Brisling (Clupea sprattus)
Rødspætte (Pleuronectes platessa)
Sperling (Trisopterus esmarkii)
Lange (Molva molva)
Andre

— S:

Re e (Pandalidae)

—
—
—
—
—
—
—
—
—

Ansjos (Engraulis encrassicholus)
Rødfisk (Sebastes sp.)
Amerikansk rødspætte (Hypoglossoides platessoides)
Blæksprutte (Illex)
Ising (Limanda ferruginea)
Blåhvilling (Gadus poutassou)
Tunfisk (thunnidae)
Byrkelange (molva dypterygia)
Brosme (brosme brosme)

T:
U:
V:
W:
X:
Y:
Z:
AA :
BB :

— CC :

Pighaj (scyliorhinus retifer)

— DD : Brudge (Cetorhindae)
— EE :

Sildehaj (Lamna nasus)

— FF :

Blæksprutte (Loligo vulgaris)

— GG :

Havbrasen (Brama brama)

— HH : Sardin (Sardinea pilchardus).
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 381/82
af 19. februar 1982

om fastsættelse af importafgifterne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af
hvede eller rug
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det

europæiske økonomiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr.
2727/75 af 29 . oktober 1975 om den fælles markeds

— en omregningskurs baseret pa den centralkurs af
de valutaer, der flyder sammen inden for et
udsving af 2,25 % ,
— en omregningskurs for de andre valutaer, der er
baseret på et gennemsnit for hver valuta over for de

fællesmarkedsvalutaer, der er nævnt i forrige led ;

ordning for korn ('), senest ændret ved forordning
(EØF) nr. 3808/81 (2), særlig artikel 13, stk. 5,

disse kurser er de kurser, der noteres fra den 18 .
februar 1982 ;

under henvisning
regningsenhedens
anvendes inden
rammer (3), senest
2543/73 (*), særlig

anvendelsen af de bestemmelser, der er nævnt i forord

til Rådets forordning nr. 129 om
værdi og de vekselkurser, der skal
for den fælles landbrugspolitiks
ændret ved forordning (EØF) nr.
artikel 3,

under henvisning til udtalelse fra Det monetære
Udvalg, og

ning (EØF) nr. 2196/81 , på de tilbudspriser og de
dagsnoteringer, som Kommissionen har kendskab til,

fører til at ændre de for tiden gældende importafgifter
i overensstemmelse med bilaget til nærværende forord
ning —
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

ud fra følgende betragtninger :

de importafgifter, som skal opkræves ved indførsel af
korn, af mel, af hvede og rug og af grove gryn og fine
gryn af hvede, er fastsat ved forordning (EØF) nr.
2196/81 (*) og de senere forordninger, der ændrer
denne ;

for at tillade en normal funktion af afgiftsordningen
må det ved beregningen af disse sidste tages i betragt
ning :

Artikel 1

Importafgifterne for de i artikel 1 , litra a), b) og c), i
forordning (EØF) nr. 2727/75 nævnte produkter fast
sættes som angivet i bilaget.
Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 20. februar 1982.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. februar 1982.

På Kommissionens vegne
Poul DALSAGER

Medlem af Kommissionen

\

(')
(2)
(3)
(4)

EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.

L 281
L 382
106 af
L 263

af 1 . 11 . 1975, s. 1 .
af 31 . 12. 1981 , s. 37.
30. 10. 1962, s. 2553/62.
af 19 . 9. 1973, s. 1 .

M EFT nr. L 214 af 1 . 8. 1981 , s. 7.
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Nr. L 48/ 19

BILAG

til Kommissionens forordning af 19. februar 1982 om fastsættelse af importafgifterne for
korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug
(ECU/ton)
Position
i den fælles

Varebeskrivelse

Afgifterne

toldtarif

10.01 B I

Blød hvede og blandsæd af hvede

10.01 B n

og rug
Hård hvede

10.02
10.03
10.04

Rug
Byg

10.05 B

Majs, andre end hybridmajs til

Havre

udsæd
10.07 A
10.07 B
10.07 C
10.07 D
11.01 A
11.01 B

1 1.02 A I a)
1 1.02 A I b)

Boghvede
Hirse

Sorghum
Andre varer

Hvedemel og mel af blandsæd af
hvede og rug
Rugmel
Grove og fine gryn af hård hvede
Grove og fine gryn af blød hvede

84,43

111,04 (') 0
38,84 (*)
63,72
49,53

94,98P)(3)
0

91,66 (4)
75,84 0
o o
132,65
68,84
185,53
141,64

(') For hård hvede med oprindelse i Marokko, som transporteres direkte
fra dette land til Fællesskabet, nedsættes importafgiften med 0,60
ECU pr. ton.
(2) I henhold til forordning (EØF) nr. 435/80 opkræves ingen importaf
gift ved indførsel af varer med oprindelse i staterne i Afrika, Vestin
dien og Stillehavet eller i de oversøiske lande og territorier i de
franske oversøiske departementer.
(3) For majs med oprindelse i AVS eller OLT nedsættes importafgiften
ved indførsel i Fællesskabet med 1,81 ECU pr. ton.
(4) For hirse og sorghum med oprindelse i AVS eller OLT nedsættes
importafgiften ved indførsel i Fællesskabet med 50 % .
0 For hård hvede og kanariefrø, der er produceret i Tyrkiet og transpo
teret umiddelbart fra dette til Fællesskabet, nedsættes importafgiften
med 0,60 ECU pr. ton.
0 Den importafgift, der skal opkræves for rug, der er produceret i
Tyrkiet og transporteret umiddelbart fra dette land til Fællesskabet, er
fastsat ved Rådets forordning (EØF) nr. 1180/77 og Kommissionens
forordning (EØF) nr. 2622/71 .
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 382/82
af 19. februar 1982

om fastsættelse af de præmier, hvormed importafgifterne for korn, mel og malt
skal forhøjes
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det

europæiske økonomiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr.
2727/75 af 29 . oktober 1975 om den fælles markeds

— en omregningskurs baseret på den centralkurs af
de valutaer, der flyder sammen inden for et
udsving af 2,25 % ,
— en omregningskurs for de andere valutaer, der er
baseret på et gennemsnit for hver valuta over for de
fællesmarkedsvalutaer, der er nævnt i forrige led ;

ordning for korn ('), senest ændret ved forordning
(EØF) nr. 3808/81 (2), særlig artikel 15, stk. 6,

disse kurser er de kurser, der noteres fra den 18.
februar 1982 ;

under henvisning
regningsenhedens
anvendes inden
rammer (3), senest
2543/73 (4), særlig

de nuværende cif-priser, herunder cif-priserne ved
terminskøb, fører til at ændre de præmier, hvormed de
for tiden gældende importafgifter skal forhøjes, i over
ensstemmelse med bilaget til denne forordning —

til Rådets forordning nr. 129 om
værdi og de vekselkurser, der skal
for den fælles landbrugspolitiks
ændret ved forordning (EØF) nr.
artikel 3,

under henvisning til udtalelse fra Det monetære
Udvalg, og

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

ud fra følgende betragtninger :

de præmier, hvormed importafgifterne for korn og
malt skal forhøjes, er fastsat ved forordning (EØF) nr.
2197/81 (*) og de senere forordninger, der ændrer
denne ;

for at tillade en normal funktion af afgiftsordningen
må det ved beregningen af disse sidste tages i betragt
ning :

De i artikel 15 i forordning (EØF) nr. 2727/75
omhandlede præmier, hvormed de forudfastsatte

importafgifter for korn og malt skal forhøjes, fastsættes
som angivet i bilaget.
Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 20. februar 1982.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. februar 1982.

På Kommissionens vegne
Poul DALSAGER

Medlem af Kommissionen

(') EFT nr. L 281 af 1 . 11 . 1975, s. 1 .

i1) EFT nr. L 382 af 31 . 12. 1981 , s. 37.
O EFT nr. 106 af 30. 10. 1962, s. 2553/62.
(♦) EFT nr. L 263 af 19. 9. 1973, s. 1 .
0 EFT nr. L 214 af 1 . 8 . 1981 , s. 10.

De Europæiske Fællesskabers Tidende

20. 2. 82

Nr. L 48/21

BILAG

til Kommissionens forordning af 19. februar 1982 om fastsættelse af de premier, hvormed
importafgifterne for korn, mel og malt skal forhøjes
A. Korn og mel

(ECU / ton)
Position

Varebeskrivelse

i den feiles
toldtarif

Løbende
måned

1 , term .

2, term .

3 , term.

2

3

4

5

10.01 B I

Blød hvede og blandsæd af hvede og rug

0

0

0

0

10.01 B II

Hård hvede

0

22,55

22,55

22,55

10.02

Rug
Byg

0

0

0

10.03

0

0

0

0

10.04

Havre

0

0

0

0

10.05 B

Majs, anden end hybridmajs til udsæd

0

0,49

0,49

0

1 0.07 A

Boghvede

0

0

0

0

10.07 B

Hirse

0

0,99

0,99

0

10.07 C

Sorghum

0

0

0

10.07 D

Andre varer

0

0

0

0

11.01 A

Hvedemel og mel af blandsæd af hvede og rug

0

0

0

0

196

6,86

B. Malt

(ECU / ton)
Løbende
mined

1 , term .

2, term .

3, term .

4, term.

2

3

4

5

6

Malt af hvede, ikke brændt, formalet
Malt af hvede, ikke brændt, ikke formalet
Malt af andet end hvede, ikke brændt,

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

formalet

0

0

0

0

0

Position
i den fælles
toldtarif

1 1.07 A I (a)
1 1 .07 A I (b)
1 1.07 A II (a)

1 1.07 A II (b)
11.07 B

Varebeskrivelse

Malt af andet end hvede, ikke brændt, ikke
formalet

0

0

0

0

0

Brændt malt

0

0

0

0

0
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 383/82
af 19. februar 1982

om fastsættelse af importafgifterne for hvidt sukker og råsukker
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

Kommissionen har kendskab til, fører til at ændre de

FÆLLESSKABER HAR —

for tiden gældende importafgifter i overensstemmelse
med bilaget til denne forordning —

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

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr.
1785/81 af 30 . juni 1981 om den fælles markedsord
ning for sukker ('), ændret ved forordning (EØF) nr.
192/82 (2), særlig artikel 16, stk. 8, og
ud fra følgende betragtninger :

importafgifterne for hvidt sukker og råsukker er fastsat
ved forordning (EØF) nr. 1808/81 (3), senest ændret ved
forordning (EØF) nr. 368/82 (4) ;
anvendelsen af de bestemmelser, der er nævnt i forord

ning (EØF) nr. 1808/81 på de oplysninger, som

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

De i artikel 16, stk. 1 , i forordning (EØF) nr. 1785/81
omhandlede importafgifter fastsættes for råsukker af
standardkvalitet og for hvidt sukker som angivet i bila
get.
Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 20 . februar 1982.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. februar 1982.

På Kommissionens vegne
Poul DALSAGER

Medlem af Kommissionen

C)
(2)
(3)
(4

EFT nr. L 177 af 1 . 7. 1981 , s. 4.
EFT nr. L 21 af 29. 1 . 1982, s. 1 .
EFT nr. L 181 af 2. 7. 1981 , s. 24.
EFT nr. L 46 af 18 . 2. 1982, s. 18 .
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Nr. L 48/23

BILAG

til Kommissionens forordning af 19. februar 1982 om fastsættelse af importafgifterne for
hvidt sukker og råsukker
(ECU/100 kg)
Position i den
fælles toldtarif

17.01

Varebeskrivelse

Importafgifts
beløb

Roe- og rørsukker i fast form :

A. Hvidt sukker ; sukker tilsat smagsstoffer eller farvestoffer

24,82

B. Råsukker

18,25 (')

(') Dette beløb gælder for råsukker med en udbytteværdi på 92 % . Hvis udbytteværdien af det
indførte råsukker afviger fra 92 %, anvendes det importafgiftsbeløb, der er beregnet efter bestem
melserne i artikel 2, i forordning (EØF) nr. 837/68.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 384/82
af 17 . februar 1982

om tredje ændring af forordning (EØF) nr. 2730/81 om listen over de organer i
importerende tredjelande, som kan afholde licitationer vedrørende mælk og
mejeriprodukter
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

i henhold til de nyeste oplysninger, Kommissionen er

FÆLLESSKABER HAR —

i besiddelse af vedrørende handelsskikken i indførsels

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

bør nævnte forordning ændres ;

landene og de pågældende organers officielle karakter,

de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i
overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomi
teen for Mælk og Mejeriprodukter —

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr.
804/68 af 27. juni 1968 om den fælles markedsordning
for mælk og mejeriprodukter ('), senest ændret ved
akten vedrørende Grækenlands tiltrædelse, særlig
artikel 13, stk. 3, og artikel 17, stk. 4, og

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

ud fra følgende betragtninger :

Artikel 1

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2730/81 (2),
ændret ved forordning (EØF) nr. 3756/81 (3), inde
holder listen over de organer i importerende tredje
lande, der kan afholde licitationer vedrørende mælk og
mejeriprodukter ;

I bilaget til forordning (EØF) nr. 2730/81 foretages
følgende ændringer :
Listen over organer suppleres med følgende organer,
der indsættes i alfabetisk orden efter indførselslande :

Indførselsland

Organ

Taiwan

Taiwan Supply Bureau
46, Kuan-Chien Road, 6th and 7th floor

Taipei
Taiwan
Iran

Food Procurement and Distribution Centre

(FPDC)

169, West Apadana Avenue
Teheran

Iranian Pharmaceuticals Inc. (IPI)
32, Tohid Avenue
Teheran

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen for offentliggørelsen i De Europæiske
Fællesskabers Tidende.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. februar 1982.
På Kommissionens vegne
Poul DALSAGER

Medlem af Kommissionen

(>) EFT nr. L 148 af 28. 6. 1968, s. 13.
(2) EFT nr. L 272 af 26. 9. 1981 , s. 25.
(3) EFT nr. L 374 af 22. 12. 1981 , s. 20.
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Nr. L 48 /25

KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 385/82
af 19. februar 1982

om

berigtigelse

af

forordning (EØF) nr. 376/82
eksportrestitutionerne for malt

om

fastsættelse

af

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

det er derfor nødvendigt at berigtige den omhandlede
forordning —

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

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr.
2727/75 af 29. oktober 1975 om den fælles markeds

ordning for korn ('), senest ændret ved forordning
(EØF) nr. 3808/81 (2), særlig artikel 16, stk. 2, fjerde
afsnit og,
ud fra følgende betragtning :
Kommissionens forordning (EØF) nr. 376/82 af 18.
februar 1982 (3) har fastsat eksportrestitutionerne for
malt ; en efterprøvelse har godtgjort, at bilaget til
denne forordning som følge af en åbenlys fejl ikke
svarer til det, der blev forelagt forvaltningskomiteen ;

Artikel 1

I bilaget til forordning (EØF) nr. 376/82 erstattes belø
bene »58,22«, »69,01 « og »66,50« ud for pos. 11.07 A I
b), 11.07 A II b) og 11.07 B i den fælles toldtarif af
beløbene »66,50«, »58,22« og »69,01 «.
Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 20 . februar 1982.
Den anvendes fra den 19 . februar 1982.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. februar 1982.

På Kommissionens vegne
Poul DALSAGER

Medlem af Kommissionen

(') EFT nr. L 281 af 1 . 11 . 1975, s. 1 .
O EFT nr. L 382 af 31 . 12. 1981 , s. 37.
O EFT nr. L 47 af 19. 2. 1982, s. 25.

De Europæiske Fællesskabers Tidende

Nr. L 48 /26

20. 2. 82

II

(Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk)

RÅD

RÅDETS DIREKTIV
af 15 . februar 1982

om periodiske oplysninger, der skal offentliggøres af selskaber, hvis aktier er
optaget til officiel notering på en fondsbørs
(82/ 121 /EØF)
RÅDET FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
europæiske økonomiske Fællesskab, særlig artikel 54,
stk. 3, litra g), og artikel 100,

under henvisning til forslag fra Kommissionen ('),
under henvisning til udtalelse fra Europa-Parla
mentet (2),

under henvisning til udtalelse fra Det økonomiske og
sociale Udvalg (3), og
ud fra følgende betragtninger :
Rådets direktiv 80/390/ EØF af 17. marts 1980 om

samordning af kravene ved udarbejdelse af, kontrol
med og udstedelse af det prospekt, der skal offentlig
gøres med henblik på optagelse af værdipapirer til offi
ciel notering på en fondsbørs (4), har til formål at sikre
investorerne en bedre beskyttelse og at gøre denne
mere ligeværdig ved at samordne bestemmelserne
vedrørende de oplysninger, der skal offentliggøres på
tidspunktet for sådan optagelse til notering ;
hvad angår værdipapirer, der er optaget til officiel
notering på en fondsbørs, gør beskyttelsen af investo
rerne det påkrævet, at disse med regelmæssige
mellemrum ligeledes modtager relevante oplysninger,
så længe de pågældende værdipapirer er noteret ; en
(') EFT. nr. C 29 af 1 . 2. 1979, s. 5 og EFT nr. C 210 af 16. 8 .

samordning af bestemmelserne vedrørende disse perio
diske oplysninger tjener lignende formål som dem, der
ligger til grund for prospektet, nemlig at forbedre
beskyttelsen af investorerne og gøre den mere ligevær
dig, samt at lette optagelsen af disse papirer på flere
børser inden for Fællesskabet og således bidrage til at
skabe et egentligt kapitalmarked i Fællesskabet ved en
bedre integrering af de nationale markeder for værdi
papirer ;
i medfør af Rådets direktiv 79/279/EØF af 5 . marts

1979 om samordning af betingelserne for værdipapi
rers optagelse til officiel notering på en fondsbørs f5),
skal børsnoterede selskaber hurtigst muligt forelægge
investorerne selskabets årsregnskab og beretning, der
giver oplysninger om selskabet for regnskabsåret som
helhed ; med fjerde direktiv 78/660/EØF (*) blev
medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte

bestemmelser vedrørende årsregnskaberne for visse
selskabsformer samordnet ;

selskaberne bør ligeledes mindst én gang i løbet af
regnskabsåret forelægge investorerne en beretning om
deres virksomhed ; dette direktiv kan derfor begrænses
til en samordning af indholdet og udbredelsen af en
enkelt beretning omfattende de første seks måneder i
regnskabsåret ;
for så vidt angår almindelige obligationer er det imid
lertid på grund af de rettigheder, som tilkommer
ihændehaverne af disse papirer, ikke nødvendigt at
beskytte investorerne ved offentliggørelse af en
halvårlig beretning ; i henhold til direktiv 79/279/EØF

1980, s. 5.

(*) EFT nr. C 85 af 8 . 4. 1980, s. 69.
(3) EFT nr. C 53 af 3 . 3. 1980, s. 54.
(«) EFT nr. L 100 af 17. 4. 1980, s. 1 .

O EFT nr. L 66 af 16. 3. 1979, s. 21 .
O EFT nr. L 222 af 14. 8 . 1978 , s. 11 .
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kan konvertible obligationer, ombyttelige obligationer
og obligationer med warrants kun optages til officiel
notering, såfremt de hertil knyttede aktier allerede er
eller samtidig hermed vil blive optaget til notering på
vedkommende fondsbørs eller på et andet organiseret,
anerkendt og åbent marked, der fungerer regelmæs
sigt ; medlemsstaterne kan kun fravige dette princip,
hvis deres kompetente myndigheder er af den overbe
visning, at obligationsihændehaverne råder over alle
sådanne oplysninger, der er nødvendige for, at de kan
danne sig et skøn over værdien af de aktier, hvortil
obligationerne er knyttet ; en samordning af bestem
melserne vedrørende periodiske oplysninger er derfor
kun nødvendig for de selskaber, hvis aktier er optaget
til officiel notering på en fondsbørs ;
den halvårlige beretning bør sætte investorerne i stand
til realistisk at bedømme den almindelige udvikling i
selskabets virksomhed i løbet af den periode, som
beretningen omfatter ; beretningen skal dog kun inde
holde de vigtigste oplysninger om selskabets
finansielle situation og almindelige forretningsgang ;
for at imødegå vanskeligheder forårsaget af den nuvæ
rende lovgivning i visse medlemsstater kan der, for så
vidt angår virksomhedernes gennemførelse af foran
staltningerne i henhold til dette direktiv, indrømmes
en længere frist end den, der er fastsat for tilpasningen
af de nationale lovgivninger ;

for at sikre en effektiv beskyttelse af opsparingen og
for at fondsbørserne kan fungere tilfredsstillende, bør
reglerne for de periodiske oplysninger, der skal offent
liggøres af selskaber, hvis aktier er optaget til officiel
notering på en fondsbørs inden for Fællesskabet, finde
anvendelse ikke alene på selskaber, der er hjemmehø
rende i medlemsstaterne, men også på selskaber hjem
mehørende i tredjelande —
UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV :
AFDELING I

Almindelige bestemmelser
og anvendelsesområde
Artikel 1

1 . Dette direktiv finder anvendelse på selskaber,
hvis aktier er optaget til officiel notering på en fonds
børs, der er beliggende eller udøver virksomhed i en
medlemsstat, hvad enten der er tale om optagelse til
notering af disse aktier som sådanne eller af dertil
knyttede certifikater, og uanset om denne optagelse
har fundet sted før eller efter datoen for dette direktivs
ikrafttræden .

2. Undtaget fra bestemmelserne i dette direktiv er
dog investeringsselskaber, herunder -foreninger,
bortset fra selskaber af den lukkede type.
I dette direktiv forstås ved investeringsselskaber,
herunder foreninger, der ikke hører til den lukkede
type, investeringsselskaber,
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— hvis formål er kollektiv investering af kapital til
vejebragt ved henvendelse til offentligheden, og
hvis virksomhed bygger på princippet om risikos
predning, og
— hvis aktier på ihændehavers begæring tilbagekøbes
eller indløses direkte eller indirekte med disse

selskabers midler. Med sådanne tilbagekøb eller
indløsninger sidestilles det forhold, at et investe
ringsselskab handler med henblik på, at værdien af
dets børsnoterede aktier ikke kommer til at afvige
mærkbart fra deres bogførte nettoværdi.
3.
Medlemsstaterne kan udelukke centralbankerne
fra dette direktivs anvendelsesområde.
Artikel 2

Medlemsstaterne sikrer, at selskaberne offentligør en
halvårlig beretning vedrørende aktiviteten i og resul
taten af de første seks måneder af hvert regnskabsår.
Artikel 3

Medlemsstaterne kan pålægge selskaberne strengere
forpligtelser end dem, der er fastsat i dette direktiv,
eller supplerende forpligtelser, forudsat at disse gælder
generelt for alle selskaber eller bestemte kategorier af
selskaber.
AFDELING II

Offentliggørelse og indhold
af den halvårlige beretning
Artikel 4

1 . Den halvårlige beretning offentliggøres inden fire
måneder efter udløbet af den pågældende seksmåne
ders periode.
2. I særlige tilfælde, der er behørigt begrundede,
kan de kompetente myndigheder forlænge denne frist
for offentliggørelse.
Artikel 5

1 . Den halvårlige beretning skal indeholde regn
skabstal og kommentarer vedrørende selskabets virk
somhed og resultat i den pågældende seksmåneders
periode.
2. Regnskabstallene, der opstilles i skemaform, skal
som et minimum angive :
— nettoomsætningen,
— resultatet før eller efter fradrag af skat.

Disse angivelser skal forstås på samme måde som i
Rådets direktiver om regnskaber for selskaber.

3. Medlemsstaterne kan bemyndige de kompetente
myndigheder til i hvert enkelt tilfælde og som en
undtagelse at give selskaberne tilladelse til at forelægge
resultatet i form af en skønsmæssig opgørelse, såfremt
selskabets aktier kun er optaget til officiel notering i
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en enkelt medlemsstat. Anvendelse af denne frem

gangsmåde skal angives af selskabet i dets beretning og
må ikke være vildledende for investor.
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i den pågældende medlemsstat sædvanligvis anvendes i
finansielle anliggender, og at det er anerkendt af de
kompetente myndigheder.

4. Hvis selskabet har foretaget eller agter at foretage
en acontoudbetaling af udbytte, skal regnskabstallene
angive resultatet efter fradrag af skat for det pågæl
dende halvår samt de acontoudbetalinger af udbytte,
der er foretaget, eller som selskabet agter at foretage.

3. Selskabet fremsender et eksemplar af den halvår
lige beretning samtidig til de kompetente myndig
heder i de medlemsstater, hvor aktierne er optaget til
officiel notering. Denne fremsendelse skal finde sted
senest på det tidspunkt, hvor den halvårlige beretning
første gang offentliggøres i en medlemsstat.

5. Ud for hver post skal til sammenligning anføres
posten for den tilsvarende periode i det foregående
regnskabsår.

Artikel 8

6. Kommentarerne skal omfatte enhver vigtig
oplysning, der kan sætte investorerne i stand til reali
tisk at bedømme udviklingen i selskabets virksomhed
og dettes resultat, samt angivelse af enhver særlig
faktor, der har påvirket denne virksomhed og dette
resultat i den pågældende periode, og skal gøre det
muligt at foretage en sammenligning med den tilsva
rende periode i det foregående regnskabsår.

Hvis de regnskabsmæssige oplysninger er revideret af
selskabets autoriserede revisor, gengives revisors
godkendelse, og i givet fald hans forbehold, ubeskåret.
AFDELING III

De kompetente myndigheders beføjelser
Artikel 9

De skal ligeledes så vidt muligt vedrøre selskabets
forventede udvikling i løbet af det løbende regn
skabsår.

7. Såfremt de regnskabstal, der er omhandlet i stk. 2
skulle vise sig ikke at svare til selskabets virksomhed,
skal de kompetente myndigheder drage omsorg for, at
de nødvendige tilpasninger foretages.

1 . Medlemsstaterne udpeger den eller de kompe
tente myndigheder og giver Kommissionen medde
lelse herom, idet de præciserer en eventuel fordeling af
disse myndigheders beføjelser. De drager endvidere
omsorg for gennemførelsen af dette direktiv.

2. Medlemsstaterne drager omsorg for, at de kompe
tente myndigheder tillægges de beføjelser, der er
nødvendige for udførelsen af deres hverv.

Artikel 6

3.
Når et selskab offentliggør et konsolideret regnskab,
kan det offentliggøre sin halvårlige beretning i konso
lideret eller ikke-konsolideret form. Medlemsstaterne

kan dog give de kompetente myndigheder bemyndi
gelse til, såfremt disse skønner, at den ikke valgte form
indeholder vigtige supplerende oplysninger, at kræve
af selskabet , at det offentliggør de pågældende oplys
ninger.
Artikel 7

1 . Den halvårlige beretning skal i den eller de
medlemsstater, hvor aktierne er optaget til officiel
notering, offentliggøres ved indrykning i et eller flere
dagblade, der er landsdækkende eller har stor udbre
delse, eller i statstidende, eller den skal stilles til

rådighed for offentligheden enten i skriftlig form på
steder angivet i annoncer, som skal indrykkes i et eller
flere dagblade, der er landsdækkende eller har stor
udbredelse, eller på anden tilsvarende måde, som er
godkendt af de kompetente myndigheder.
2. Den halvårlige beretning udfærdiges på det eller
de officielle sprog i det pågældende land eller på et af
dettes officielle sprog eller et andet sprog, for så vidt
dette eller disse officielle sprog eller dette andet sprog

Såfremt visse forpligtelser i henhold til dette

direktiv ikke svarer til selskabets virksomhed eller situ

ation, skal de kompetente myndigheder drage omsorg
for, at disse forpligtelser tilpasses i fornødent omfang.
4. De kompetente myndigheder kan dispensere for
kravet om optagelse i den halvårlige beretning af visse
oplysninger, der er foreskrevet i dette direktiv, såfremt
de finder, at udbredelsen af disse oplysninger ville
stride mod den offentlige interesse eller tilføje
selskabet betydelig skade, forudsat at undladelse af
offentliggørelse i sidstnævnte tilfælde ikke kan
medføre, at offentligheden vildledes med hensyn til
faktiske omstændigheder og forhold, der er vigtige for
bedømmelsen af de pågældende aktier.

Selskabet eller dets repræsentanter er ansvarlige for, at
de faktiske omstændigheder, som ligger til grund for
anmodningen om dispensation, er korrekte og rele
vante .

5. Bestemmelserne i stk. 3 og 4 finder ligeledes
anvendelse på sådanne strengere eller supplerende
forpligtelser, der kræves opfyldt i henhold til artikel 3.
6. Hvis et selskab, der henhører under lovgivningen
i et tredjeland, offentliggør en halvårlig beretning i et
tredjeland, kan de kompetente myndigheder tillade, at
selskabet offentliggør denne beretning i stedet for den
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i dette direktiv omhandlede halvårlige beretning,
såfremt de givne oplysninger svarer til dem, der følger
af anvendelsen af dette direktiv.

7. Dette direktiv medfører ikke nogen ændring af
de kompetente myndigheders ansvar, som fortsat
udelukkende fastsættes i national lovgivning.
AFDELING IV

Samarbejde mellem medlemsstaterne
Artikel 10

1 . De kompetente myndigheder sikrer det
indbyrdes samarbejde, der er nødvendigt for udførelsen
af deres hverv, og udveksler med henblik herpå alle
nyttige oplysninger.
2.

Når en halvårlig beretning skal offentliggøres i
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henhold til artikel 3 har mulighed for at kræve
opfyldt med henblik på at tilvejebringe en endelig
samordning af de forpligtelser, som gælder i alle
medlemsstaterne, i overensstemmelse med trakta

tens artikel 54, stk. 3, litra g) ;

c) om nødvendigt at råde Kommissionen vedrørende
de tilføjelser og ændringer, der skal foretages i dette
direktiv ; i særdeleshed skal udvalget undersøge, om
der eventuelt skal foretages ændringer af artikel 3
og 5 i lyset af fremskridt, der er opnået med
henblik på den i litra b) nævnte samordning af
forpligtelser.
2. Inden en frist på fem år fra meddelelsen af dette
direktiv forelægger Kommissionen efter høring af
kontaktudvalget en rapport for Rådet om gennemfø
relsen af artikel 3 og 5 og om de ændringer, det vil
være muligt at foretage heri.

flere medlemsstater, bestræber disse medlemsstaters

kompetente myndigheder sig på, uanset artikel 3, som
fælles tekst at godkende teksten til den beretning, der
opfylder kravene i den medlemsstat, hvor selskabets
aktier første gang blev optaget til officiel notering,
eller en tekst, der ligger så tæt som muligt op ad
denne. Såfremt der sker optagelse til officiel notering
samtidig på to eller flere fondsbørser, der er
beliggende eller driver virksomhed i forskellige
medlemsstater, bestræber de kompetente myndigheder
i de pågældende medlemsstater sig på som fælles tekst
at godkende teksten til den beretning, der opfylder
kravene i den medlemsstat, hvor selskabets hjemsted
er beliggende ; hvis selskabets hjemsted er beliggende i
et tredjeland, bestræber de pågældende medlemsstaters
kompetente myndigheder sig på at godkende en fælles

AFDELING VI

Afsluttende bestemmelser

Artikel 12

1 . Medlemsstaterne sætter senest den 30. juni 1983
de nødvendige foranstaltninger i kraft for at efter
komme dette direktiv. De underretter straks Kommis
sionen herom .

2. Medlemsstaterne kan udsætte gennemførelsen af
de i stk. 1 omhandlede foranstaltninger i 36 måneder
regnet fra den dato, på hvilken de sættes i kraft.

tekst til beretningen .
AFDELING V

3.
Fra meddelsen af dette direktiv fremsender
medlemsstaterne til Kommissionen teksten til de

Kontaktudvalg

vigtigste administrativt eller ved lov fastsatte bestem
melser, som de udsteder på det af dette direktiv omfat
tede område .

Artikel 11

1 . Det kontaktudvalg, der er nedsat ved artikel 20 i
direktiv 79/279/EØF, har ligeledes til opgave :
a) med forbehold af traktatens artikel 169 og 170 at

Artikel 13
Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne .

lette en harmoniseret iværksættelse af dette direktiv

ved regelmæssigt samråd om konkrete problemer,
som måtte opstå i forbindelse med dets gennemfø
relse, og som det måtte skønnes hensigtsmæssigt at
tage op til drøftelse ;
b) at lette samråd mellem medlemsstaterne om stren
gere eller supplerende forpligtelser, som de i

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. februar 1982.

På Rådets vegne
P. de KEERSMAEKER

Formand
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KOMMISSION

KOMMISSIONENS AFGØRELSE
af 18 . februar 1982

om afslutning af antidumpingprocedure vedrørende importen af polyester/
bomuld sengelinned fra USA
(82/ 122/EØF)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
europæiske økonomiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr.
3017/79 af 20 . december 1979 ('), om beskyttelse mod
dumpingimport eller subsideret import fra lande, der
ikke er medlemmer af Det europæiske økonomiske
Fællesskab, særlig artikel 9, og

efter at have indhentet udtalelse fra det rådgivende
udvalg, som blev oprettet i medfør af pågældende
forordning, og
ud fra følgende betragtninger :

i henholdsvis april og juni 1981 modtog Kommis
sionen klager fra »British Textile Employers' Associa
tion« og »Irish Textiles Federation« på vgne af Det
forenede Kongerige og irske fabrikanter af polyester/
bomuld sengelinned ;

Det forenede Kongeriges og Irlands produktion af
disse varer udgjorde ca. 50 % af Fællesskabets samlede
produktion, og de øvrige producenter i Fællesskabet,
repræsenteret ved Eurocoton, støttede klagerne ;
ca. 80 % af eskporten af samme varer fra USA til
Fællesskabet leveres til de britiske og irske markeder ;
eftersom klagerne leverede tilstrækkelige beviser om
dumping i forbindelse med varer af denne art med
oprindelse i De forenede Stater og om forvoldelse af
en deraf følgende væsentlig skade, erklærede Kommis
sionen derfor gennem en meddelelse offentliggjort i
De Europæiske Fællesskabers Tidende (*), at man
indledte en procedure vedrørende importen af polye
ster/bomuld sengelinned med oprindelse i Amerikas
Forenede Stater, og påbegyndte en undersøgelse af
sagen ;

(») EFT nr. L 339 af 31 . 12. 1979, s. 1 .

M EFT nr. C 157 af 26. 6. 1981 , s. 2.

Kommissionen underrettede derfor officielt de pågæl
dende eksportører og importører, repræsentanter for
eksportlandet og de klagende parter ;
Kommissionen har givet alle direkte berørte parter
mulighed for at give udtryk for deres synspunkter,
både skriftligt og mundtligt, hvilket flere af de berørte
importerende og eksporterende parter har benyttet sig
af ;

de klagende parter såvel som importørerne og ekspor
tørerne og repræsentanter for eksportlandet har haft
mulighed for at få kendskab til ikke-fortrolige oplys
ninger, som er kommet Kommissionen i hænde,
hvilket ingen dog har benyttet sig af ;
under proceduren indhentede og efterprøvede
Kommissionen alle de oplysninger, som den fandt
nødvendige og foretog undersøgelser, efter at alle de
amerikanske fabrikanter, som man vidste var berørt,

havde givet deres samtykke. Det drejede sig om
Burlington Industries Inc., Bibb Company, Cannon
Mills Inc., Dan River Inc., Fieldcrest Mills Inc., M.

Löwenstein Corporation, Springs Mills Inc., J.P.

Stevens and Company Inc., Thomaston Mills Inc. og
West Point Pepperell Inc. ;

efter samtykke blev der også foretaget undersøgelser
hos visse amerikanske eksportører eller mæglere,
nemlig Dalton Mercantile Corporation, Household
Industrial Trading Corporation, New Era Export
Company Incorporated og Janaco Textile Corpora
tion ;

der blev også aflagt besøg hos et antal importører i
Fællesskabet, og der blev foretaget undersøgelser i
Atlantic Household Textiles, Breenpride Ltd, Kingsley
and Forrester Ltd, John Lewis and Company Ltd og
J.E. Turner and Sons Ltd ;

de undersøgelser, der er blevet foretaget i forbindelse
med amerikanske eksportørers virksomhed dækkede
mere end 90 % af importen af en pågældende vare i
Fællesskabet i løbet af referenceperioden ;
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undersøgelserne vedrørende skade blev foretaget på
hjemstedet for klagernes virksomheder (Courtaulds

eksportpriserne til Fællesskabet ikke lå lavere end

Ltd, Dorma Sheets Ltd, Lonrho Textiles Ltd og
Vantona Textiles Ltd i Det forenede Kongerige, og
Constellation Ltd og Slane Manufacturing Company
Ltd i Irland) ;

eksporten af de pågældende varer til Fællesskabet var
derfor ikke dumpet ;

for at forvisse sig om, at producenterne i USA foretog
dumping, sammenlignede Kommissionen fra sag til
sag deres eksportpriser til Fællesskabet med deres
priser på hjemmemarkedet ; i tilfælde af, at der var
prisforskelle i transaktioner vedrørende en enkelt vare
inden for den periode, hvor der blev foretaget en
sammenligning, blev den normale værdi fastsat ud fra
et vejet gennemsnit af hjemmemarkedsprisen, som
blev sammenlignet med de individuelle eksportpriser ;
disse sammenligninger blev foretaget for så vidt angår
priserne ab fabrik for samme varer, som var leveret på
samme tid i løbet af perioden fra juli 1980 indtil juni
1981 ; salgspriserne blev justeret, hvor det var nødven
digt, for at tage hensyn til forskelle i salgs- og andre
omkostninger og salgsbetingelser ; disse justeringer tog
hensyn til visse fælles reklameudgifter, hvor producen
terne klart kunne henvise til, at disse kun havde at

gøre med salg af netop disse varer gennem en indivi
duel detailforretning, og som man havde påtaget sig
ved at yde rabat på særlige partier af disse varer til den
pågældende detailhandler ;

undersøgelsen, som blev foretaget på dette grundlag,
viste for alle de berørte firmaers vedkommende, at

normalværdierne ;

på denne baggrund afsluttes proceduren vedrørende
importen af polyester/bomuld sengelinned med oprin
delse i Amerikas Forenede Stater —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE :

Eneste artikel

Antidumpingproceduren vedrørende polyester/bomuld
sengelinned med oprindelse i Amerikas Forenede
Stater afsluttes hermed.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18 . februar 1982.

På Kommissionens vegne
Wilhelm HAFERKAMP

Næstformand

TARIFERING AF KEMISKE PRODUKTER I TOLDTARIFFEN
FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

PÅ SEKS SPROG

— 20 000 kemiske betegnelser (almindelige og systematiske betegnelser samt syno
nymer);

— seks sprog : dansk (bind I), tysk (bind II), engelsk (bind III), fransk (bind IV), ita
liensk (bind V) og nederlandsk (bind VI);

— sammenfatning af tilsvarende betegnelser på de seks sprog (bind VII, sekssproget).
Dette værk giver

— mulighed for straks at finde tariferingen (pos. og underposition) for kemikalier i
Toldtariffen for De europæiske Fællesskaber på grundlag af en betegnelse på et af de
seks sprog ;
— de tilsvarende betegnelser på de seks sprog (flersproget specialordbog).

Disse benævnelser kan anvendes som sådan for at få adgang til De europæiske Fælles
skabers kemiske databank (ECDIN).

Hver del af værket (med undtagelse af bind VII) kan bestilles særskilt.

Pris for ensproget udgave

ECU 9,60

bfr.

400 ,—

dkr. 76,50

Pris for ensproget plus sekssproget udgave

ECU 36,30

bfr. 1 500 ,—

dkr. 290,00

Pris for hele værket

ECU 72

bfr. 3 000 ,—

dkr. 306,00

Bestillinger sendes til
KONTORET FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS OFFICIELLE PUBLIKATIONER

L-2985 Luxembourg

