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I

(Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk)

RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 855/84
af 31 . marts 1984

om beregning og afvikling af de monetære udligningsbeløb, der gælder for visse land
brugsprodukter
RÅDET FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

skelig, navnlig for de medlemsstater, der anvender
positive monetære udligningsbeløb, idet afvikling af
disse medfører et prisfald udtrykt i national valuta ;

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
europæiske økonomiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning nr. 129 om
regningsenhedens værdi og de vekselkurser, der skal
anvendes inden for den fælles landbrugspolitiks
rammer ('), senest ændret ved forordning (EØF)
nr. 2543 /73 (2), særlig artikel 3 ,

under henvisning til forslag fra Kommissionen (3),
under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamen
tet O ,

under henvisning til udtalelse fra Det økonomiske og
sociale Udvalg (5), og
ud fra følgende betragtninger :
I landbrugssektoren har den monetære ustabilitet ført
til , at der er blevet indført specifikke omregningskur
ser, som skal sikre stabilitet i priserne på landbrugs
produkter ; anvendelsen af disse repræsentative kurser
medfører forskellige prisniveauer i de forskellige med
lemsstater; i samhandelen skal disse prisforskelle ud
lignes ved anvendelse af monetære udligningsbeløb ;
denne ordning har medført vanskeligheder;
erfaringen har vist, at landbrugssektorens tilbageven
den til de faktiske økonomiske forhold ved tilpasning
af de repræsentative kurser til centralkurserne er van
C) EFT nr. 106 af 30 . 10. 1962, s . 2553 /62 .
C) EFT nr. L 263 af 19. 9. 1973 , s. 1 .
(3) EFT nr. C 62 af 5 . 3 . 1984 , s . 79 .

(4) Udtalelse afgivet den 15 . marts 1984 (endnu ikke offent
liggjort i EFT).

(s) Udtalelse afgivet den 29. februar 1984 (endnu ikke
offendiggjort i EFT).

af denne grund er der tendens til, at de prisforskelle,
der følger af de repræsentative kurser, bliver perma
nente ; for at genoprette markedets enhed, bør disse
forskelle reduceres fremover; disse skadevirkninger
må reduceres for fremtiden ; det er derfor nødvendigt
at fastsætte regler for afvikling af de monetære udlig
ningsbeløb, som blev indført ved Rådets forordning
(EØF) nr. 974/71 af 12. maj 1971 om visse konjunk
turpolitiske foranstaltninger, der skal træffes inden
for landbrugssektoren som følge af den midlertidige
udvidelse af grænserne for kursudsving i visse med
lemsstaters valutaer (6), senest ændret ved forordning
(EØF) nr. 2025 / 83 O ;

disse regler skal både vedrøre bestemmelserne for be
regningen af de monetære udligningsbeløb og de re
præsentative kurser; de ændringer, der følger heraf,
har også betydning for den gradvise afskaffelse af de
differencebeløb, som indførtes ved Rådets forordning
(EØF) nr. 1569/72 af 20 . juli 1972 om indførelse af
særlige foranstaltninger for raps- og rybsfrø ('), senest
ændret ved forordning (EØF) nr. 2027/ 83 (');

det er følgelig nødvendigt at undgå at indføre nye po
sitive monetære udligningsbeløb ved at ændre det nu
gældende system for beregning af disse beløb ; grund
laget skal i fremtiden være den stærkeste EF-valuta,
som overholder grænsen for kursudsving på 2,25 % i
forbindelse med Det europæiske monetære System ;
denne ændring af beregningsmåden kan ske ved at
multiplicere centralkurserne for de valutaer, som
overholder grænsen på 2,25 °/o , med en koefficient,
der som led i en valutatilpasning angiver størrelsen af
(')
(')
(')
(')

EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

106
199
167
199

af 12 .
af 22 .
af 25 .
af 22 .

5.
7.
7.
7.

1971 ,
1983 ,
1972,
1983,

s.
s.
s.
s.

1.
11 .
9.
14.
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i forhold til ECU'en ; resultatet heraf bliver en tilsva
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for at afklare situationen bør det præciseres, at de tid
ligere fastsatte repræsentative kurser fortsat anvendes,
medmindre andet fremgår af denne forordning;

beløb :

selve princippet i den nye beregningsmetode bevirker,
at der indføres flere negative monetære udligningsbe
løb ; metoden bør derfor kun indføres foreløbigt for
en begrænset periode, ved hvis afslutning den bør
vurderes, blandt andet på grundlag af de indvundne
erfaringer ; såfremt Rådet ikke inden begyndelsen af
mejeriåret 1987 / 1988 har truffet beslutninger, som
tager sigte på enten at forlænge det gældende system
eller at indføre et andet, vil den ordning, der har væ
ret gældende siden indførelsen af ECU i den fælles
landbrugspolitik, blive sat i kraft igen med virkning
fra begyndelsen af produktionsåret 1987 / 1988 for
hvert af de pågældende produkter ;
det er hensigtsmæssigt også at lade ændringen af be
regningssystemet gælde de eksisterende positive mo
netære udligningsbeløb ved at formindske de største
af disse med 3 points ; med henblik herpå er det nød
vendigt at multiplicere centralkurserne for de valu
taer, som overholder grænsen for kursudsving på
2,25 % , med koefficienten 1,033651 ; de negative mo
netære udligningsbeløb, der opstår som følge heraf,
bør straks afvikles , og denne ændring bør i princippet
træde i kraft ved begyndelsen af produktionsårene for
de pågældende produkter ;

de nugældende repræsentative kurser blev fastsat ved
forordning (EØF) nr. 1223/83 ('), senest ændret ved
forordning (EØF) nr. 1877/83 (J); af hensyn til klar
heden bør alle de repræsentative kurser offentliggøres
på ny ;

tilpasningen af de repræsentative kurser i Tyskland og
Nederlandene medfører et prisfald udtrykt i national
valuta og følgelig et fald i landbrugernes indkomster ;
som kompensation bør der åbnes mulighed for, at der
kan ydes national støtte, til hvis finansiering Fælles
skabet deltager midlertidigt og i aftagende omfang ;

i forbindelse med beregningen af de monetære udlig
ningsbeløb skelnes der i forordning (EØF) nr. 974/71
mellem basisprodukter, for hvilke der er fastsat inter
ventionsforanstaltninger, og andre produkter, for
hvilke beløbene afledes af dem, der gælder for basis
produkterne ; svinekød er hidtil blevet betragtet som
et basisprodukt, idet der findes en ordning for inter
vention ved opkøb ; denne ordning er kun blevet be
nyttet meget sjældent; beregningerne af de monetære
udligningsbeløb for denne sektor bør derfor i fremti
den baseres på en fremgangsmåde , hvor svinekød be
tragtes som et produkt afledt af korn ;

ved denne lejlighed bør der gennem en ændring af
den repræsentative kurs for den franske franc, den
græske drakme og den italienske lire foretages en
yderligere tilnærmelse af det eksisterende prisniveau
for landbrugsprodukter i de pågældende medlemssta
ter til det fælles prisniveau ; for Tysklands og Neder
landenes vedkommende bør de repræsentative kurser
for valutaerne opskrives i samme øjemed ;

størrelsen af de monetære udligningsbeløb påvirkes af
den såkaldte franchiseordning, der er beskrevet i arti
kel 2, stk. la, i forordning (EØF) nr. 974/71 ; denne
ordning indeholder visse restriktioner med det formål
at undgå for store monetære afvigelser, som ikke
dækkes af de monetære udligningsbeløb ; disse regler

der må med tilpasningen af disse kurser tages hensyn
til virkningerne, navnlig på priserne, og til den øko
nomiske situation i de pågældende medlemsstater;
navnlig af denne grund er det nødvendigt at fastsætte,
at anvendelsen af de nye kurser i almindelighed skal
ske inden for en rimelig frist, der i princippet er knyt
tet til begyndelsen af produktionsåret eller til en
ændring af priserne, uden at det dog udelukkes, at

der bør allerede nu fastsættes principielle regler for
afviklingen af de positive monetære udligningsbeløb,
som vil kunne være gældende i Forbundsrepublikken
Tyskland og i Nederlandene, efter at ovennævnte af
viklingsforanstaltninger har fået virkning ;

kurserne i visse tilfælde kan træde i kraft umiddelbart
for alle sektorer;

for at undgå forskellig behandling af produkter, som
er indbyrdes afhængige, er det nødvendigt at fast
sætte, at de nye kurser skal anvendes fra samme dato
for korn samt for æg og fjerkræ , ægalbumin og mæl
kealbumin ;

har ikke virket fuldt tilfredsstillende ; de bør derfor

ændres, således at deres virkning begrænses ;

for så vidt angår Det forenede Kongerige åbner pun
dets stilling ikke mulighed for at planlægge en anden
afvikling af eventuelle positive udligningsbeløb end
den, der er fastlagt som et led i ændringen af bereg
ningsmetoden for de monetære udligningsbeløb ; en
afvikling, der går ud over denne sidstnævnte , vil der
O EFT nr. L 132 af 21 . 5 . 1983 , s . 33 .
O EFT nr. L 186 af 9 . 7 . 1983 , s . 24 .
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— den omregningskurs, der er en følge af cen
tralkursen ;

b) for de medlemsstater, som ikke er omhandlet

med hensyn til de negative monetære udligningsbeløb ,
der anvendes i vinsektoren, er der i artikel 2 , stk. 4, i

forordning (EØF) nr. 974/71 indført en ordning,
ifølge hvilken det laveste beløb fratrækkes ; erfaringen
har vist, at denne regel under visse omstændigheder
kan give anledning til hyppige, uforudsigelige og
økonomisk set uhensigtsmæssige ændringer ; den bør
derfor ophæves ; udformningen af markedsordningen
for denne sektor muliggør imidlertid en kraftigere
forøgelse af franchisen —

under a), gennemsnittet af de procentsatser, der
udgør forskellen mellem
— forholdet mellem den omregningskurs, der
anvendes inden for rammerne af den fælles

landbrugspolitik på den pågældende med
lemsstats valuta, og centralkursen for hver
af de i litra a) omhandlede medlemsstaters
valutaer,
og

— a vista-kursen for den pågældende med
lemsstats valuta i forhold til hver af de i li

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

tra a) omhandlede medlemsstaters valutaer,
således som denne konstateres i løbet af den

AFSNIT I

Ændringer af beregningen af monetære udlignings
beløb

Artikel 1

I forordning (EØF) nr. 974/71 foretages følgende
ændringer :
1 ) artikel 2 affattes således :

periode , som skal fastsættes .

3 . Den franchise, der anvendes ved beregningen
af de monetære udligningsbeløb, andrager
— 1,50 point for de medlemsstater, som anvender
monetære udligningsbeløb , der opkræves ved
udførsel og ydes ved indførsel,
— 1 point for de medlemsstater, der anvender
monetære udligningsbeløb, der opkræves ved
indførsel og ydes ved udførsel.

»Artikel 2

1 . For produkter, for hvilke der er fastsat inter
ventionsforanstaltninger, i det følgende benævnt
»basisprodukter«, er de monetære udligningsbeløb
lig med de beløb, der opnås ved på priserne at
anvende den monetære afvigelse, der er fastsat i
stk. 2 .

For de øvrige i artikel 1 omhandlede produkter, i
det følgende benævnt » afledte produkter«, er de
monetære udligningsbeløb lig med incidensen på
prisen for det pågældende produkt af anvendelsen
af det monetære udligningsbeløb på priserne på
det basisprodukt, af hvilket de er afhængige.
Med virkning fra den 1 . januar 1985 betragtes svi
nekød med henblik på bestemmelserne i denne
forordning som et af korn afledt produkt. Dette
gælder, så længe den i artikel 26 omhandlede ord
ning anvendes.
2 . Den monetære afvigelse svarer til den fakti
ske monetære afvigelse med fradrag af den i stk. 3

Dog gælder følgende :
a) procentsatsen på

— 0 anvendes , så længe det fremkomne resul
tat er lig med eller mindre end 0,50 og
større end 0 , efter fradrag af franchisen,
— 1 anvendes , så længe det fremkomme resul
tat er lig med eller mindre end 1,0 og større
end 0,50 , efter fradrag af franchisen ;
b) efter fremgangsmåden i artikel 6 kan franchisen
for de monetære udligningsbeløb for vin fast
sættes til et højere niveau, som dog ikke kan
overstige 5 points .

4. Såfremt markedsprisen for voksent kvæg i en
forholdsvis lang periode er mindre end interven
tionsprisen, kan de monetære udligningsbeløb for
oksekød ændres tilsvarende i henhold til den i arti

kel 6 fastsatte fremgangsmåde.« ;

fastsatte franchise .

Den faktiske monetære afvigelse er lig med
a) for de medlemsstater, som for deres valuta ind
byrdes opretholder en øjeblikkelig grænse for
kursudsving på 2,25 % , den procentsats, der
udgør forskellen mellem
— den omregningskurs, der anvendes inden
for rammerne af den fælles landbrugspoli
tik, og

2) efter artikel 2a indsættes :
»Artikel 2b

1 . Uanset artikel 2 , stk. 2 , og i den periode,
som for hvert af de pågældende produkter går fra
begyndelsen af produktionsåret 1984/ 1985 til ud
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gangen af produktionsåret 1986/ 1987, beregnes
den monetære afvigelse efter ordningen i stk. 2 .
Dog gælder følgende :
— produktionsårene for fjerkræsektoren betragtes
som svarende til produktionsåret for kornsek
toren, med udelukkelse af hård hvede ;
— for svinekød anvendes ordningen fra den
1 . november 1984 til den 31 . oktober 1987 .

2. Den monetære afvigelse er lig med den fakti
ske monetære afvigelse med fradrag af franchisen.
Den faktiske monetære afvigelse er lig med

a) for de medlemsstater, som for deres valuta ind
byrdes opretholder en øjeblikkelig grænse for
kursudsving på 2,25 % , den procentsats, der
udgør forskellen mellem
— den omregningskurs, der anvendes inden
for den fælles landbrugspolitik,

og monetære situation i Fællesskabet, udviklingen
i landbrugsindkomsterne samt den indvundne erfa
ring.

Hvis Rådet ikke inden begyndelsen af mælkepro
duktionsåret 1987/ 1988 under hensyn til den rap
port, der er nævnt i første afsnit, har truffet afgø
relse enten om at videreføre den gældende ordning
eller om at indføre en anden, genindføres den ord
ning der gjaldt før produktionsåret 1984/ 1985 .«;
3) artikel 3 affattes således :
»Artikel 3

Såfremt den i artikel 2, stk. 2, omhandlede afvi

gelse er på mindst 1 point i forhold til den pro
centsats, der er fastsat ved den foregående fastsæt
telse, ændres de monetære udligningsbeløb af
Kommissionen afhængigt af ændringen af afvi
gelsen.«.

og

— den omregningskurs, der er en følge af cen
tralkursen, multipliceret med koefficienten
1,033651 ;

AFSNIT II

Ændring af de repræsentative kurser samt udlignings
foranstaltninger

b) for de medlemsstater, som ikke er omhandlet i
litra a), gennemsnittet af de procentsatser, der

Artikel 2

udgør forskellen mellem
— forholdet mellem den omregningskurs, som
anvendes inden for rammerne af den fælles

landbrugspolitik på den pågældende med
lemsstats valuta og centralkursen for hver af
de i litra a) omhandlede medlemsstaters
valutaer, multipliceret med koefficienten
1,033651 ,
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1 . Bilagene til forordning (EØF) nr. 1223/ 83 er
stattes med bilagene til nærværende forordning.
2 . De bestemmelser om fastsættelse af de repræsen
tative kurser, der blev vedtaget for nylig, gælder fort
sat, for så vidt de ikke er i modstrid med bestemmel

serne i denne forordning.

og

Artikel 3

— a vista-kursen for den pågældende med
lemsstats valuta i forhold til hver af de i li

tra a) omhandlede medlemsstaters valutaer,
således som denne konstateres i løbet af en

periode , som skal fastsættes.
Den i første led omhandlede koefficient ændres

ved hver justering inden for Det europæiske mone
tære System afhængigt af opskrivningen af central
kursen for den af de valutaer, for hvilke der opret
holdes en øjeblikkelig , indbyrdes grænse for kurs
udsving på 2,25 % , som opskrives mest i forhold
til ECU. Ændringen foretages efter fremgangsmå
den i artikel 6 .

1 . En særstøtte, der ydes til de tyske landbrugere,
anses for at være forenelig med det fælles marked,
såfremt nedenstående betingelser opfyldes.

2. Forbundsrepublikken Tyskland bemyndiges til at
yde særstøtten ved udbetaling anført i fakturaen eller
momsangivelsen, idet momsen anvendes som instru
ment .

Denne støtte må ikke overstige 3 % af den pris uden
moms, som køberen af landbrugsproduktet betaler.
Artikel 4

3 . Kommissionen forelægger inden den 31 . de
cember 1986 en rapport for Rådet om anvendelsen
af den i stk. 2 omhandlede ordning. Den fremsæt
ter eventuelt forslag afhængigt af den økonomiske

1 . Fællesskabet deltager med et aftagende beløb i
finansieringen af den i artikel 3 omhandlede støtte
med op til 120 mio ECU i 1985 og 100 mio ECU i
1986 .
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2 . Rådet træffer i 1987 med kvalificeret flertal på
forslag af Kommissionen beslutning om deltagelse fra
Fællesskabets side på grundlag af udviklingen i stør
relsen af den nationale kompensation, Forbundsrepu
blikken Tyskland har ydet.

Nederlandene benytter denne bemyndigelse, træffer
Rådet på forslag af Kommissionen med kvalificeret
flertal fællesskabsforanstaltninger svarende til dem,
der er blevet truffet for Forbundsrepublikken Tysk

Artikel 5

Artikel 7

1 . De positive monetære udligningsbeløb, som sta
dig er gældende i Tyskland og Nederlandene efter
den 1 . januar 1985 , afskaffes senest ved begyndelsen

af produktionsåret 1987/ 1988 for hvert produkt ved
en ændring af de repræsentative kurser.

2 . Under hensyn til pundets stilling vil afviklingen
af positive monetære udligningsbeløb , som eventuelt
stadig er gældende i Det forenede Kongerige efter
indførelsen af den ordning , der er omhandlet i artikel
2b i forordning (EØF) nr. 974 /71 , om nødvendigt
blive fastlagt ved en ændring af den repræsentative
kurs ved Fællesskabets årlige fastsættelse af land
brugspriserne .

land .

De nødvendige overgangsforanstaltninger for :

— at lette overgangen fra én ordning for beregning
af de monetære udligningsbeløb til en anden,
— at undgå forstyrrelser som følge af opskrivningen
af de repræsentative kurser for tyske mark og
nederlandske gylden pr. 1 . januar 1985 .

kan vedtages efter fremgangsmåden i artikel 6 i for
ordning (EØF) nr. 974/71 .
Artikel 8

Denne forordning træder i kraft på dagen efter of
fentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Artikel 6

Artikel 2, stk. 3 , andet afsnit, litra a), i forordning

Kongeriget Nederlandene bemyndiges til at træffe na
tionale foranstaltninger svarende til de af Forbunds
republikken Tyskland trufne . Såfremt kongeriget

ordning, træder dog i kraft samtidig med, at den ord
ning, der er fastsat i artikel 26 i forordning (EØF)
nr. 974/71 , får virkning.

(EØF) nr. 974/ 71 , som ændret ved nærværende for

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 31 . marts 1984.

På Rådets vegne
M. ROCARD
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BILAG I
BELGIEN/ LUXEMBOURG

1 ECU = 46,4118 bfr. /lfr.

Denne kurs gælder fra den
— 2. april 1984 for mælk og mejeriprodukter
— 2 . april 1984 for oksekød
— 2. april 1984 for fåre- og gedekød
— 1 . juli 1984 for sukker og isoglucose samt for hård hvede og grove og fine gryn af hård hvede

— 1 . august 1984 for korn bortset fra hård hvede og grove og fine gryn af hård hvede, samt for æg
og fjerkrækød, ægalbumin og mælkealbumin
— 1 . november 1984 for svinekød

— 1 . januar 1985 for fiskerivarer
— 1 . juli 1986 for frø

— begyndelsen af produktionsåret 1984/ 1985 for de øvrige produkter, for hvilke der findes et
produktionsår, som endnu ikke er begyndt den 2. april 1984
— 2 . april 1984 for alle andre produkter.

BILAG II
DANMARK

1 ECU = 8,41499 dkr.

Denne kurs gælder fra den
— 2 . april 1984 for mælk og mejeriprodukter
— 2 . april 1984 for oksekød
— 2 . april 1984 for fåre- og gedekød
— 1 . juli 1984 for sukker og isoglucose samt for hård hvede og grove og fine gryn af hård hvede
— 1 . august 1984 for korn bortset fra hård hvede og grove og fine gryn af hård hvede, samt for æg
og fjerkrækød, ægalbumin og mælkealbumin
— 1 . november 1984 for svinekød

— 1 . januar 1985 for fiskerivarer
— 1 . juli 1986 for frø

— begyndelsen af produktionsåret 1984/ 1985 for de øvrige produkter, for hvilke der findes et
produktionsår, som endnu ikke er begyndt den 2 . april 1984
— 2 . april 1984 for alle andre produkter.
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BILAG III

FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND

1 . 1 ECU = 2,38516 DM .

Denne kurs gælder fra den 1 . januar 1985.
2 . a) For mælk og mejeriprodukter gælder dog følgende kurs fra den 1 . januar 1985 :
1 ECU = 2,41047 DM .

b) For korn gælder dog følgende kurs fra den 1 . januar 1985 :
1 ECU = 2,39792 DM .

3 . Den fra 1 . juli 1985 gældende repræsentative kurs for frøsektoren vil fortsat være den ovenfor i
nr. 1 anførte .

BILAG IV
FRANKRIG

1 . 1 ECU = 6,93793 ffr.

Denne kurs gælder fra den 2. april 1984 for mælk og mejeriprodukter.
2 . 1 ECU = 7,10590 ffr.

Denne kurs gælder fra den :
— 1 . september 1984 for vin
— 1 . november 1984 for svinekød.

3 . 1 ECU = 6,86866 ffr.

Denne kurs gælder fra den :
— 2 . april 1984 for oksekød
— 2. april 1984 for fåre- og gedekød
— 1 . juli 1984 for sukker og isoglucose samt for hård hvede og grove og fine gryn af hård
hvede

— 1 . august 1984 for korn bortset fra hård hvede og grove og fine gryn af hård hvede, samt for
æg og fjerkrækød, ægalbumin og mælkealbumin
— 1 . januar 1985 for fiskerivarer
— 1 . juli 1986 for frø

— begyndelsen af produktionsåret 1984/ 1985 for de øvrige produkter, for hvilke der findes et
produktionsår, som endnu ikke er begyndt den 2 . april 1984.
— 2. april 1984 for alle andre produkter.

Nr . L90/7
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BILAG V
GRÆKENLAND

1 ECU = 90,5281 dr.

Denne kurs gælder fra den :
— 2 . april 1984 for mælk og mejeriprodukter
— 2 . april 1984 for oksekød
— 2. april 1984 for fåre- og gedekød
— 1 . juli 1984 for sukker, isoglucose og korn
— 1 . august 1984 for æg og fjerkrækød, ægalbumin og mælkealbumin
— 1 . november 1984 for svinekød

— 1 . januar 1985 for tobak og fiskerivarer
— 1 . juli 1986 for frø
— begyndelsen af produktionsåret 1984/ 1985 for de øvrige produkter, for hvilke der findes et
produktionsår, som endnu ikke er begyndt den 2 . april 1984
— 2 . april 1984 for alle andre produkter.

BILAG VI
IRLAND

1 ECU = 0,750110 i£ .

Denne kurs gælder fra den :
— 2 . april 1984 for mælk og mejeriprodukter
— 2 . april 1984 for oksekød
— 2 . april 1984 for fåre- og gedekød
— 1 . juli 1984 for sukker og isoglucose samt for hård hvede og grove og fine gryn af hård hvede
— 1 . august 1984 for korn bortset fra hård hvede og grove og fine gryn af hård hvede, samt for æg
og fjerkrækød, ægalbumin og mælkealbumin
— 1 . november 1984 for svinekød

— 1 . januar 1985 for fiskerivarer
— 1 . juli 1986 for frø

— begyndelsen af produktionsåret 1984/ 1985 for de øvrige produkter, for hvilke der findes et
produktionsår, som endnu ikke er begyndt den 2. april 1984
— 2 . april 1984 for alle andre produkter.
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BILAG VII

ITALIEN

1 ECU = 1 432,00 lire .

Denne kurs gælder fra den :
— 2. april 1984 for mælk og mejeriprodukter
— 2. april 1984 for oksekød
— 2. april 1984 for fåre- og gedekød
— 1 . juli 1984 for sukker og isoglucose samt for hård hvede og grove og fine gryn af hård hvede
— 1 . august 1984 for korn bortset fra hård hvede og grove og fine gryn af hård hvede, samt for æg
og fjerkrækød, ægalbumin og mælkealbumin
— 1 . november 1984 for svinekød

— 1 . januar 1985 for fiskerivarer
— 1 . juli 1 986 for frø
— begyndelsen af produktionsåret 1984/ 1985 for de øvrige produkter, for hvilke der findes et

produktionsår, som endnu ikke er begyndt den 2. april 1984
— 2. april 1984 for alle andre produkter.

BILAG VIII
NEDERLANDENE

1 . 1 ECU = 2,68749 hfl .

Denne kurs gælder fra den 1 . januar 1985.
2. a) For mælk og mejeriprodukter gælder dog følgende kurs fra den 1 . januar 1985 :
1 ECU = 2,71620 hfl .

b) For korn gælder dog følgende kurs fra den 1 . januar 1985 :
1 ECU = 2,70178 hfl .

3 . Den fra 1 . juli 1985 gældende repræsentative kurs for frøsektoren vil fortsat være den ovenfor i
nr. 1 anførte.

BILAG IX

DET FORENEDE KONGERIGE

1 ECU = 0,618655 £ .

Nr. L90/9
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RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 856/84
af 31 . marts 1984

om ændring af forordning (EØF) nr. 804/68 om den fælles markedsordning for mælk og
mejeriprodukter
RÅDET FOR DE EUROPÆISKE

effektiv, og hvis virkning er mindst følelig for pro

FÆLLESSKABER HAR —

ducenternes indkomster, uanset de administrative

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
europæiske økonomiske Fællesskab, særlig artikel 43 ,
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 O , og
ud fra følgende betragtninger :

vanskeligheder, der kan opstå i forbindelse med
anvendelsen deraf, går ud på i en periode på fem år
at indføre en tillægsafgift på de mængder mælk, som
tilføres ud over en garantitærskel ;

summen af referencemængderne må ikke overstige en
samlet garantimængde , som fastsættes for Fællesska
bet; i betragtning af det interne forbrug og de nuvæ
rende eksportmuligheder bør denne samlede garanti
mængde fastsættes til 97,2 mio tons mælk eller mæl
keækvivalenter svarende til den garantitærskel , der i
1983 blev fastsat af Rådet ; denne mængde skal forde
les mellem medlemsstaterne i forhold til de mængder,
der blev leveret på deres område i kalenderåret 1981 ,
for at sikre ordningens forvaltning og en passende
kontrol ;

Markedssituationen for mejeriprodukter i Fællesska
bet er præget af strukturelle overskud, som skyldes
uligevægt mellem udbud og efterspørgsel for de pro
dukter, der omfattes af Rådets forordning (EØF) nr.
804 /68 af 27 . juni 1968 (4), som ændret, senest ved
forordning (EØF) nr. 1600 / 83 (5);

for at råde bod på denne uligevægt indførtes ved Rå
dets forordning (EØF) nr. 1079/77 (4), som ændret,
senest ved forordning (EØF) nr. 861 / 84 (7), en med
ansvarsafgift, som på ensartet måde rammer alle mæl
kemængder, der leveres til mejerierne, samt visse for
mer for stalddørssalg af mejeriprodukter ;
på trods af opkrævningen af denne medansvarsafgift
øges mælketilførslerne fortsat i en sådan rytme, at af
sætningen af de supplerende mængder medfører fi
nansielle belastninger og markedsvanskeligheder, som
bringer selve fremtiden for den fælles landbrugspolitik
i fare ;

en nøje undersøgelse af de forskellige mulige løsnin
ger til genoprettelse af ligevægten i mejerisektoren gi
ver som resultat, at den metode, som både er mest
(') EFT nr. C 314 af 19. 1 1 . 1983, s. 5 .
(2) Udtalelse afgivet den 15 . marts 1984 (endnu ikke offent
liggjort i EFT).
(3) Udtalelse afgivet den 29. februar 1984 (endnu ikke of
fentliggjort i EFT).
(4) EFT nr. L 148 af 28 . 6. 1968 , s. 13 .
(5) EFT nr. L 163 af 22 . 6. 1983 , s. 56.
(') EFT nr. L 131 af 26 . 5 . 1977, s. 6 .
(7) Se side 21 i denne Tidende .

for at tilvejebringe en vis overgang bør den samlede
garantimængde i det første år, hvor tillægsafgiften
opkræves , øges til 98,2 mio tons ;

ved indførelsen af denne samlede garantimængde bør
der ligeledes tages hensyn til de særlige strukturelle
forhold i visse stater ;

i Irland tegner mejerisektoren sig direkte eller indi
rekte for ca. 9 % af bruttonationalindkomsten, hvil
ket ligger langt over gennemsnittet i Fællesskabet ; ud

viklingen af andre former for landbrugsproduktion
som alternativ til mælkeproduktionen støder på hind
ringer, der er vanskelige at overvinde ; under disse
omstændigheder bør garantimængden for denne med
lemsstat fastsættes på grundlag af den leverede
mængde i 1983 ;

i Italien var mælkeindsamlingen i 1981 den laveste i
de sidste ti år ; gennemsnitsydelsen pr. ko i dette land
er lavere end gennemsnittet i Fællesskabet ; den kon
staterede stigning i den leverede mængde fra 1981 til

1983 skyldes for en væsentlig dels vedkommende en
strukturel udvikling i form af en nedgang i de direkte
leverancer, der er blevet opvejet af en stigning i leve
rancerne til mejerierne ; derfor bør den leverede
mængde i 1983 også anvendes som grundlag for
denne medlemsstats vedkommende ;

for at tage hensyn til den særlige situation i de med
lemsstater, hvor gennemførelsen af afgiftsordningen
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giver anledning til vanskeligheder, som kan få indfly

Formel B

delse på deres forsynings- eller produktionsstrukturer,
bør der endvidere oprettes en fællesskabsreserve for
at supplere disse medlemsstaters garantimængder;

— Enhver opkøber af mælk eller andre mejeripro
dukter skal erlægge en afgift for de mængder
mælk eller mælkeækvivalenter, som er leveret

af producenter, og som i de pågældende 12
måneder overstiger en referencemængde, som

kontrol over væksten i mælketilførslerne må ikke

nærmere skal fastsættes .

hindre de nødvendige strukturelle tilpasninger ;

på baggrund af de forskelligartede produktionsstruk
turer for mælk i Fællesskabets forskellige regioner, de
administrative problemer og overvejelser over poli
tikken vedrørende regionaludviklingen er det nødven
digt at åbne mulighed for at vælge mellem en formel
med referencemængder for hver producent, og en
formel med referencemængder for hver opkøber ;

når afgiften skal erlægges af opkøberen, bør det sik
res, at denne kun vælter belastningen over på de pro
ducenter, der har forhøjet deres leverancer, i forhold

til de pågældende producenters andel i overskridelsen
af opkøberens referencemængde ;
formålet med den i denne forordning fastsatte afgift
er at regulere og stabilisere markedet for mejeripro
dukter; provenuet af denne afgift bør derfor anvendes
til finansiering af udgifterne i mejerisektoren —
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

— Den opkøber, som skal erlægge afgiften, må
kun vælte denne over på de producenter, der
har forhøjet deres leverancer, i forhold til de
pågældende producenters andel i overskri

delsen af opkøberens referencemængde.

2. Afgiften skal ligeledes erlægges af enhver
mælkeproducent for de mængder mælk og/eller
mælkeækvivalenter, han har solgt direkte til kon

sum, og som i det pågældende mejeriår overstiger
en referencemængde, som nærmere skal fastsættes.
3.

Summen af de i stk. 1 omhandlede reference

mængder kan ikke overstige en samlet garanti
mængde svarende til summen af de mængder
mælk, der i kalenderåret 1981 er leveret til behand

lings- eller forarbejdningsvirksomheder for mælk
eller andre mejeriprodukter i hver medlemsstat,
forhøjet med 1 % , jf. dog bestemmelserne i stk. 4 .
Denne samlede garantimængde udgør i tusinder af
tons følgende :
Belgien
Danmark

Artikel 1

I forordning (EØF) nr. 804/68 indsættes som arti
kel 5c :

»Artikel 5c

1 . I fem på hinanden følgende tidsrum, hvert på
12 måneder, indføres der fra den 1 . april 1984 en
tillægsafgift, som skal erlægges af producenterne
eller opkøberne af komælk. Formålet med denne
afgift er at styre væksten i mælkeproduktionen,
samtidig med at de nødvendige strukturelle udvik
linger og tilpasninger muliggøres under hensynta
gen til forskelligartetheden af situationen på natio
nalt eller regionalt plan eller i indsamlingsområ
derne i Fællesskabet.

Tyskland
Frankrig
Grækenland
Irland
Italien

Nederlandene

Det forenede Kongerige

8
11
15

106
882
248
325
467
280
323
265
929
538 .

For tidsrummet fra den 2 . april 1984 til den 31 .

maj 1985 fastsættes den samlede garantimængde i
tusinder af tons således :

Belgien
Danmark

Tyskland
Frankrig
Grækenland
Irland
Italien

Luxembourg

formler :

Det forenede Kongerige

— Enhver mælkeproducent skal erlægge en afgift
for de mængder mælk og/eller mælkeækviva
lenter, som han har leveret til en opkøber, og
som i det pågældende mejeriår overstiger en re
ferencemængder, som nærmere skal fastsættes.

5

Luxembourg

Afgiftsordningen gennemføres i hver region på
medlemsstaternes område efter en af følgende
Formel A

3
4
23
25

Nederlandene

3 138
4 932
23 487
25 585
472
5 280
8 323
268
12 052
15 698 .

4. Der afsættes en mængde kaldet »fællesskabs
reserven«, med henblik på ved begyndelsen af hver
tolvmånedersperiode at supplere garantimæng
derne for de medlemsstater, hvor gennemførelsen
af afgiftsordningen giver særlige vanskeligheder,
der kan påvirke forsynings- eller produktionsstruk
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turen i disse medlemsstater. De nærmere bestem

melser om fordelingen af denne reserve fastsættes
efter fremgangsmåden i stk. 7.
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stk. 2, de almindelige regler for anvendelsen af
denne artikel , navnlig regler for fastsættelse af re
ferencemængderne og størrelsen af de i stk. 1 og 2
omhandlede afgifter.

For tidsrummet fra den 2. april 1984 til den
31 . marts 1985 fastsættes fællesskabsreserven til

335 000 tons . For de efterfølgende årlige tidsrum
vil omfanget af denne reserve blive taget op til ny
overvejelse for at tage hensyn til markedsudviklin

gen og de mængder, der bliver disponible, efter
fremgangsmåden i stk. 6 .
5.

De i denne artikel omhandlede afgifter be

tragtes som en del af interventionerne til regule
ring af landbrugsmarkederne og anvendes til
finansiering af udgifterne i mejerisektoren.
6. Rådet fastsætter på forslag af Kommissionen og
efter afstemningsproceduren i traktatens artikel 43 ,

7.

Gennemførelsesbestemmelserne til denne arti

kel fastsættes efter fremgangsmåden i artikel 30 .
8 . Kommissionen forelægger ved slutningen af
det tredje anvendelsesår Rådet en rapport om,
hvorledes den i denne artikel omhandlede afgifts
ordning har fungeret« ;
Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offent
liggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 31 . marts 1984 .

På Rådets vegne
M. ROCARD

Formand
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RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 857/84
af 31 . marts 1984

om almindelige regler for anvendelsen af den i artikel 5c i forordning (EØF) nr. 804/68
omhandlede afgift på mælk og mejeriprodukter
RÅDET FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
europæiske økonomiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr.
804/68 af 27. juni 1968 om den fælles markedsord

ning for mælk og mejeriprodukter (x), som ændret,
senest ved forordning (EØF) nr. 856 / 84 (2), særlig ar
tikel 5 c,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og
ud fra følgende betragtninger :
Ved artikel 5c i forordning (EØF) nr. 804/68 indfø
res en afgift, som skal erlægges af alle producenter og
opkøbere af mælk og andre mejeriprodukter for de
mængder, der overstiger en årlig referencemængde ;
dette afgiftsbeløb bør i princippet dække omkostnin
gerne ved afsætning af den mælk, der overstiger refe
rencemængden ; når afgiften opkræves hos opkøberen,
rammer afgiften dog ikke nødvendigvis alle de mæl
kemængder, som den enkelte producent leverer, og
som overstiger en mængde svarende til den, der er
lagt til grund ved fastsættelsen af opkøberens referen
cemængde ; for at opnå en ækvivalens i resultaterne
bør der fastsættes et højere afgiftsbeløb, når det skal
erlægges af opkøberen ;

referencemængden bør fastsættes på grundlag af den
til kalenderåret 1981 , svarende mængde der allerede
er lagt til grund ved fastsættelsen af den i artikel 5b i
forordning (EØF) nr. 804/68 omhandlede garantitær
skel , forhøjet med en procentdel ; det bør dog af
grunde , som hænger sammen med produktions- eller
indvejningsvilkårene, tillades medlemsstaterne som
grundlag at anvende den til kalenderåret 1982 eller
1983 svarende mængde afpasset med en procentsats ,
som gør det muligt at komme til samme resultat ;
det bør tillades medlemsstaterne at tilpasse reference
mængderne, for at der kan tages hensyn til visse pro
ducenters særlige situation, og så vidt muligt, med
henblik herpå, oprette en reserve inden for oven
nævnte garantimængde ;

(') EFT nr. L 148 af 28 . 6. 1968 , s . 13 .
(J) Se side 10 i denne Tidende.

for at lette anvendelsen af tillægsafgiften i Græken
land, og i betragtning af at landets samlede mælke
produktion udgør mindre end 1 % af produktionen i
Fællesskabet, og at det samlede antal opkøbere er me
get stort, bør samtlige opkøbere i denne medlemsstat
betragtes som én enkelt opkøber;

med hensyn til producenternes direkte salg til forbrug
bør der tages hensyn til dette salgs nedadgående ten
dens, og den mængde, der svarer til kalenderåret
1981 forhøjet med 1 % , bør tages som reference
mængde ;

det er af afgørende offentlig interesse, at ordningen
træder i kraft allerede den 2 . april 1984 ; der bør i
denne forbindelse træffes overgangsforanstaltninger,
for at den afgift, der skal erlægges fra den 2. april,
kan opkræves inden for en rimelig frist —
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

1 . Den i artikel 5c i forordning (EØF) nr. 804/68
omhandlede afgift fastsættes til
— 75 % af indikativprisen for mælk ved anvendelse
af formel A,

— 100 % af indikativprisen for mælk ved anvendelse
af formel B,

— 75 % af indikativprisen for mælk ved direkte salg
til forbrug.

2.

I ovennævnte forordnings artikel 5c, stk. 1 , for

stås ved »område« hele eller en del af det område i en

medlemsstat, der udgør en geografisk enhed, og hvori
naturbetingelserne, produktionsstrukturerne og be
standens gennemsnitsydelse er sammenlignelig .
Iværksættelsen af formel A og B i det enkelte område
er betinget af, at et eller flere af følgende kriterier er
opfyldt :
— administrativ levedygtighed,

— nødvendigheden af at lette udviklingen og struk
turtilpasninger,

— behov for regional udvikling for bl.a. at undgå af
vandring fra visse områder.
Medlemsstaterne sender hvert år inden den 1 . januar
og første gang inden den 1 . maj 1984 Kommissionen
en liste over områderne med angivelse af den formel,
der er valgt for hvert enkelt område.
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Artikel 2

1 . Den i ovennævnte forordnings artikel 5c, stk. 1 ,
omhandlede referencemængde er lig med den
mængde mælk eller mælkeækvivalent, som producen
ten har leveret i kalenderåret 1981 (formel A), eller
den mængde mælk eller mælkeækvivalent, som en op
køber har indkøbt i kalenderåret 1981 (formel B),
forhøjet med 1 % .

2 . Medlemsstaterne kan tildele en særlig reference
mængde til unge landmænd, der har etableret sig
efter den 31 . december 1980 .

3 . De producenter, hvis mælkeproduktion i det refe
renceår, der er valgt i medfør af artikel 2 , er blevet
påvirket i kendelig grad af usædvanlige begivenhe
der før eller i løbet af nævnte år, kan anmode om,
at der tages hensyn til et andet referencekalenderår
inden for perioden 1981-1983 .
Følgende forhold kan berettige til anvendelse af
første afsnit :

2 . Medlemsstaterne kan dog bestemme, at den i
stk. 1 omhandlede referencemængde på deres område
er lig med den mængde mælk eller mælkeækvivalent,
der er leveret eller opkøbt i kalenderåret 1982 eller
1983 , afpasset med en procentsats på en sådan måde ,
at den i artikel 5c i forordning (EØF) nr. 804/68
fastsatte garantimængde ikke overskrides . Denne pro

— en alvorlig naturkatastrofe, der påvirker produ
centens bedrift betydeligt,
— ødelæggelse ved et ulykkestilfælde af produ
centens foderressourcer eller bygninger til mal
kekvægbesætningen ,
— en epizooti, der berører hele eller en del af
malkekvægbesætningen .

centsats kan varieres i forhold til størrelsen af leve

rancerne fra visse kategorier af afgiftspligtige, udvik
lingen i leverancerne i visse regioner mellem 1981 og
1983 eller udviklingen i leverancerne fra visse katego
rier af afgiftspligtige i samme periode på vilkår, som
fastsættes efter fremgangsmåden i artikel 30 i forord

Medlemsstaterne underretter Kommissionen i til
fælde af anvendelse af første afsnit. Listen over de

i andet afsnit omhandlede forhold kan suppleres
efter fremgangsmåden i artikel 30 i forordning
(EØF) nr. 804/68 .

ning (EØF) nr. 804 /68 .

3 . De i stk. 1 og 2 omhandlede procentsatser kan
af medlemsstaterne tilpasses for at sikre anvendelsen
af artikel 3 og 4 .
Artikel 3
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Artikel 4

1 . For at gennemføre omstruktureringen af mælke
produktionen på nationalt plan, i regionerne eller i
indsamlingsområderne kan medlemsstaterne i forbin
delse med anvendelse af formel A og B

Ved fastsættelsen af de i artikel 2 omhandlede refe

rencemængder og i forbindelse med anvendelsen af
formel A og B tages der på følgende betingelser hen
syn til visse særlige forhold :

a) yde de producenter, der forpligter sig til definitivt
at opgive mælkeproduktionen, en godtgørelse der

1 . De producenter, der har forpligtet sig til at gen
nemføre en udviklingsplan for mælkeproduktionen

b) yde en supplerende referencemængde til producen
ter, der gennemfører en udviklingsplan for mælke
produktion, som efter denne forordnings ikraft
træden er godkendt i henhold til direktiv 72 / 159 /
EØF, og såfremt den pågældende plan svarer til de

i henhold til direktiv 72 / 159 / EØF (*), der er ind
givet inden den 1 . marts 1984 , kan efter medlems

statens afgørelse opnå
— en særlig referencemængde, hvor der tages
hensyn til den mængde mælk og mejeriproduk
ter, der er fastsat i udviklingsplanen, hvis pla

udbetales i én eller flere årsrater,

kriterier, der er omhandlet i artikel 1 , stk. 2 , i for

ordning (EØF) nr. 1946/ 81 (2).

nen er under udførelse ;

— en særlig referencemængde, hvor der tages
hensyn til de mængder mælk og mejeriproduk
ter, de har leveret i det år, hvor planen blev
afsluttet, hvis planen er gennemført efter 1 . ja

c) yde de producenter, der udøver landbrugsvirksom
hed som hovederhverv, en supplerende reference
mængde, uanset om deres malkekvægbesætning
opfylder betingelserne i stk. 1 , litra b).

nuar 1981 .

Der kan endvidere tages hensyn til investeringer,
der er foretaget uden udviklingsplan, hvis med

2.

lemsstaten råder over tilstrækkelige oplysninger

hov herfor .

De referencemængder, der frigøres, lægges til

den i artikel 5 omhandlede reserve, såfremt der er be

derom .

(') EFT nr. L 96 af 23 . 4. 1972 , s. 1 .

O EFT nr. L 197 af 20 . 7 . 1981 , s. 32 .
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Artikel 5

Ved anvendelse af artikel 3 og 4 må der kun ydes

supplerende referencemængder inden for den i
artikel 5c i forordning (EØF) nr. 804 /68 omhandlede
garantimængde. Disse supplerende mængder afskri
ves , på en reserve, som medlemsstaten har oprettet in
den for ovennævnte garantimængde .
Artikel 6

1 . Hver af de i artikel 5c, stk. 2 , i forordning
(EØF) nr. 804/68 omhandlede producenter af mælk

og mejeriprodukter får tildelt en referencemængde,

Nr . L90/ 15

b) kan ordningen inkludere oprettelse af brancheor
ganisationer, der kan behandle tvister.
Artikel 9

1 . Ved anvendelsen af formel A og B opkræves af
giften :

a) som foreløbige kvartalsvise afgifter, der beregnes
på grundlag af den mængde mælk eller mælkeæ
kvivalent, som, for hver afgiftspligtig, i det pågæl
dende kvartal overstiger den sammenlagte referen
cemængde, beregnet pr. udgangen af det tilsva

der svarer til deres direkte salg i kalenderåret i 1981
forhøjet med 1 % .

rende kvartal i det referencekalenderår, som med

2 . De samlede referencemængder, der tildeles i
henhold til stk. 1 , må ikke overstige de mængder, der
er fastsat i bilaget til denne forordning .

b) ved fastsættelse af en endelig opgørelse for hver
afgiftspligtig efter udgangen af den pågældende
periode på tolv måneder på grundlag af den fakti
ske overskridelse af den årlige referencemængde i

3 . Bestemmelserne i artikel 3 , 4 og 7 anvendes på
den i denne artikel nævnte producent på betingelser,
som fastsættes efter fremgangsmåden i artikel 30 i
forordning (EØF) nr. 804 / 68 .
Artikel 7

1 . I tilfælde af en bedrifts salg, bortforpagtning el
ler overdragelse ved arv overføres den tilsvarende re
ferencemængde helt eller delvis til køberen , forpagte
ren eller arvingen ifølge betingelser, der skal fastsæt

lemsstaten har valgt ;

samme periode.

2. Ved anvendelse af formel A opkræves afgiften af
opkøberen hos vedkommende producent.
3 . Producenterne af mælk og/eller mejeriproduk
ter, der sælger direkte til forbrug, indbetaler afgiftsbe
løbet til det organ, som medlemsstaten har udpeget,
efter bestemmelser, som nærmere skal fastsættes .
Artikel 10

tes .

2.

Ved anvendelse af formel B kan, når en opkøber

helt eller delvis træder i stedet for en anden eller flere

andre opkøbere , den ham tilkommende årlige refe
rencemængde fastsættes :
— for resten af den løbende periode på tolv måne
der, ved helt eller delvis at tage hensyn til referen
cemængderne i forhold til det resterende tidsrum ;
— for den følgende periode på tolv måneder, ved
helt eller delvis at lægge de referencemængder til
grund , som tilkom de opkøbere , han træder i ste
det for.

3.

Medlemsstaterne kan bestemme, at en del af de

pågældende mængder lægges til den i artikel 5 om
handlede reserve .

Artikel 8

Medmindre andet er fastsat i artikel 7, stk. 1 :

a) kan medlemsstaterne, når formel B anvendes, tage
de skridt, der er nødvendige for at gøre det muligt
for opkøberne af mælk og mejeriprodukter at for
valte de referencemængder, de har fået tildelt, her
under tildelingen og ekstratildelingen af de i arti
kel 10 omhandlede mænger ;

1 . Anvendes formel B, vælter den afgiftspligtige op
køber afgiften over på den pris, der betales til pro
ducenterne for den pågældende kvartal under hen
syn til den samlede mængde mælk og mælkeækvi
valent, hvormed den enkelte producent i samme
kvartal har overskredet en kvartalsvis mængde ,
som svarer til den , der er lagt til grund ved fastsæt
telsen af opkøberens referencemængde .

2 . Efter udgangen af det pågældende 12 måneders
tidsrum foretager opkøberen på grundlag af den i
artikel 8 , stk. 1 , litra b), omhandlede endelige op
gørelse i givet fald de nødvendige tilpasninger un
der hensyn til den mængde mælk eller mælkeækvi
valent, hvormed hver af producenterne i det på
gældende mejeriår har overskredet en årlig
mængde, der svarer til den, der er lagt til grund
ved fastsættelsen af opkøberens referencemængde .
Ved anvendelsen af denne artikel i Grækenland be

tragtes samtlige opkøbere som én enkelt opkøber.
Artikel 11

Ved anvendelse af artikel 9 og 10 skal Kommissionen

a) fastsætte afgiftsbeløbet i overensstemmelse med ar
tikel 1 ,
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b) efter fremgangsmåden i artikel 30 i forordning
(EØF) nr. 804/68 beregne de ækvivalenser, der
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e) opkøber: en virksomhed eller en sammenslutning,
der opkøber mælk eller andre mejeriprodukter
— for at behandle eller forarbejde dem,
— for at sælge dem videre til en eller flere virk
somheder, der behandler eller forarbejder
mælk eller andre mejeriprodukter ;
f) virksomhed, der behandler eller forarbejder mælk
eller andre mejeriprodukter : en virksomhed eller
en sammenslutning, der begrænser sin mejerivirk
somhed til indsamling, emballering, oplagring og
afkøling eller til en af disse processer ;
g) leverance : enhver leverance af mælk eller andre

skal anvendes ved iværksættelsen af nærværende

forordning og især ved beregningen af afgiften på
andre mejeriprodukter end mælk.
c) efter fremgangsmåden i artikel 30 i forordning
(EØF) nr. 804/68 fastsætte de karakteristika for
mælk, og især dets indhold af mælkefedt, der an
des for repræsentative med henblik på fastsættel
sen af de leverede eller opkøbte mængder af mælk.
Artikel 12

mejeriprodukter, hvad enten transporten besørges
af producenten, opkøberen, af den virksomhed ,
der behandler eller forarbejder disse produkter, el

I denne forordning forstås ved
a) mælk : det produkt, der fremkommer ved malkning
af en eller flere køer;

ler af tredjemand ;

b) andre mejeriprodukter : fløde, smør og ost ;
c) producent : landmand, fysisk eller juridisk person
eller sammenslutning af fysiske eller juridiske per
soner, hvis bedrift ligger på Fællesskabets geogra
fiske område, og
— som sælger mælk eller andre mejeriprodukter
direkte til forbrugeren,
— og/eller som leverer til opkøberen ;
d) bedrift : samling af produktionsenheder, hvis drift
ledes af producenten, og som ligger på Fællesska
bets geografiske område ;

h) mælk eller mælkeækvivalent, der sælges direkte til
forbrug : mælk eller mejeriprodukter omsat til
mælkeækvivalent, der sælges uden mellemkomst af
en virksomhed, der behandler eller forarbejder
mælk.

Artikel 13

Denne forordning træder i kraft på dagen for offent
liggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.
Ved anvendelsen af artikel 9 og 10 vedtages der dog
overgangsbestemmelser efter fremgangsmåden i arti
kel 30 i forordning (EØF) nr. 804/68 .

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 31 . marts 1984 .
På Rådets vegne
M. ROCARD

Formand

BILAG

De i artikel 6, stk. 2, omhandlede mængder

(mælkeproducenter, der sælger direkte til forbrugeren)
i 1 000 t

Belgien

505

Danmark

1

Tyskland

305
116
1 183
16
1 591

Grækenland

Frankrig
Irland
Italien

Luxembourg

1

Nederlandene

145

Det forenede Kongerige

187
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RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 858/84
af 31 . marts 1984

om fastsættelse af indikativprisen for mælk og interventionspriserne for smør, skummet
mælkspulver og ostesorterne Grana Padano og Parmigiano Reggiano for mejeriåret
1984/ 1985

RÅDET FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

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

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr.
804/68 af 27. juni 1968 om den fælles markedsord

ning for mælk og mejeriprodukter ( 1), senest ændret
ved forordning (EØF) nr. 856 / 84 (2), særlig artikel 3 ,
stk. 4 , artikel 5 , stk. 1 , og artikel 5b , stk. 1 ,
under henvisning til forslag fra Kommissionen (}),
under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamen

interventionspriserne for smør og skummetmælkspul
ver skal medvirke til, at indikativprisen for mælk op
nås ; disse prisers størrelse skal derfor fastsættes under
hensyntagen til såvel det generelle udbud og efter
spørgslen på Fællesskabets marked for mejeriproduk

ter som afsætningsmulighederne for smør og skum
metmælkspulver på Fællesskabets marked og på ver
densmarkedet ;

interventionspriserne for ostesorterne Grana Padano
og Parmigiano Reggiano bør fastsættes efter kriteri
erne i artikel 5 , stk. 2 , i forordning (EØF) nr. 804 /68 ;

i henhold til artikel 5b i forordning (EØF) nr. 804/68
fastsætter Rådet samtidig med fastsættelsen af indika
tivprisen for mælk og interventionspriserne en garan

tet O ,

titærskel for mælk ; målsætningen, der oprindeligt blev
tilstræbt opfyldt gennem fastsættelse af en garantitær

under henvisning til udtalelse fra Det økonomiske og
sociale Udvalg (5), og

skel, bør imidlertid bl.a. opfyldes gennem indførelse
af kvoter samt en ekstra afgift på de leverancer af
mælk eller andre mejeriprodukter, der overstiger de
fastlagte referencemængder —

ud fra følgende betragtninger :

Der bør ved fastsættelsen af de fælles landbrugspriser
tages hensyn til såvel den fælles landbrugspolitiks
målsætning som til det bidrag, Fællesskabet har til
hensigt at yde med henblik på en harmonisk udvikling

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

af verdenshandelen ; formålet med den fælles land

brugspolitik er navnlig at sikre landbrugsbefolkningen
en rimelig levestandard , at sikre forsyningerne og at
sikre forbrugerne rimelige priser på landbrugsvarer ;

Artikel 1

Indikativprisen for mælk og interventionspriserne for
mejeriprodukter fastsættes for mejeriåret 1984/ 1985
således :

indikativprisen for mælk bør derfor, sammen med
priserne for de øvrige landbrugsprodukter og navnlig
prisen for oksekød , afbalanceres efter den ønskede
udvikling med hensyn til kvægavl ; det er endvidere
ved fastsættelsen af denne pris nødvendigt at tage
hensyn til Fællesskabets bestræbelser på at tilveje
bringe en ligevægt på lang sigt mellem udbud og ef
terspørgsel på mælkemarkedet under hensyntagen til
handelen med tredjelande med mælk og mejeripro
dukter ;

(') EFT nr. L 148 af 28 . 6 . 1968 , s . 13 .
(2) Se side 10 i denne Tidende .
(') EFT nr. C 62 af 5 . 3 . 1984, s . 61 .

(*) Udtalelse afgivet den 15 . marts 1984 (endnu ikke offent
ligjort i EFT).
(s) Udtalelse afgivet den 29. februar 1984 (endnu ikke
offentliggjort i EFT).

ECU/100 kg

a) indikativprisen for mælk :
b) interventionsprisen for smør :
skummetmælkspulver :

27,43
319,70
165,88

ostesorten Grana Padano :

— 30-60 dage gammel
— mindst seks måneder gammel
ostesorten Parmigiano Reggiano :
— mindst seks måneder gammel

381,75
472,75
521,61 .

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offent
liggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.
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Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlems
stat .

Udfærdiget i Bruxelles, den 31 . marts 1984 .
På Rådets vegne
M. ROCARD

Formand
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RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 859/84
af 31 . marts 1984

om ændring af forordning (EØF) nr. 2915/79 for så vidt angår anvendelsen af nedsat
afgift for visse former for ost
RÅDET FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
europæiske økonomiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF)
nr. 804/68 af 27 . juni 1968 om den fælles markeds
ordning for mælk og mejeriprodukter ('), senest
ændret ved forordning (EØF) nr. 856 / 84 (2), særlig
artikel 14, stk. 6,

under henvisning til forslag fra Kommissionen (5), og
ud fra følgende betragtninger :
I artikel 11 , stk. 1 , i Rådets forordning (EØF) nr.
2915 /79 af 18 . december 1979 om fastlæggelse af
produktgrupper og af særlige regler vedrørende be
regning af importafgifter for mælk og mejeriproduk

ter og om ændring af forordning (EØF) nr. 950/68
om den fælles toldtarif (4), senest ændret ved forord
ning (EØF) nr. 1206/ 83 (5), er det fastsat, hvilke be
løb der skal fratrækkes tærskelprisen ved beregning af
importafgifterne for ostene Tilsit og Kashkaval samt
ost af fåre- og bøffelmælk, såfremt importpriserne
ikke er lavere end disse beløb ;

i betragtning af udviklingen i samhandelen med tred
jelande bør importafgiften for de nævnte oste opret
holdes på det nuværende niveau ; beløbene i artikel
11 , stk. 1 , i forordning (EØF) nr. 2915 /79 bør derfor
ændres for at tage hensyn til tærskelpriserne for meje
riåret 1984 / 1985 —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

Artikel 11 , stk. 1 , i forordning (EØF) nr. 2915 /79 af
fattes således :

» 1 . Med forbehold af stk. 2, 3 og 4 er import
afgiften for 100 kg af de produkter, der hører ind
under gruppe nr. 11 , lig med tærskelprisen nedsat
med :

— 243,52 ECU pr. 100 kg for produkter anført
under litra i) i bilag II,
— 243,52 ECU pr. 100 kg forhøjet med et ele
ment på 24,18 ECU for produkter anført un
der litra k) i bilag II,
— 255,61 ECU pr. 100 kg for produkter anført
under litra 1) og m) i bilag II,
såfremt prisen ved indførsel ikke er lavere end det
beløb, der fratrækkes tærskelprisen . Prisen ved
indførsel for produkterne under litra m) i bilag II
må dog ikke være lavere end 237,48 ECU pr. 100
kg.
Det skal endvidere fastslås, at produkterne svarer
til beskrivelsen i bilag II .«.
Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offent
liggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 31 . marts 1984.

På Rådets vegne
M. ROCARD

Formand

(')
(2)
(J)
(4)
O

EFT nr. L 148 af 28 . 6. 1968 , s. 13 .
Se side 10 i denne Tidende.
EFT nr. C 62 af 5 . 3 . 1984, s. 63 .
EFT nr. L 329 af 24. 12 . 1979, s. 1 .
EFT nr. L 132 af 21 . 5 . 1983, s. 3 .
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RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 860/84
af 3 1 . marts 1 984

om fastsættelse af tærskelpriserne for visse mejeriprodukter for mejeriåret 1984/ 1985
RÅDET FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
europæiske økonomiske Fællesskab ,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr.
804/68 af 27 . juni 1968 om den fælles markedsord
ning for mælk og mejeriprodukter ('), senest ændret
ved forordning (EØF) nr. 856/ 84 (2), særlig artikel 4,

under henvisning til forslag fra Kommissionen (3), og

Ledeprodukt
for produktgruppen

ECU pr. 100 kg

1

55,99
186,42
273,05
101,65
133,66
358,09
390,39
322,16
598,93
350,57
321,22
93,07

2

3
4

5

6
7

8
9

ud fra følgende betragtning :

10

Tærskelpriserne bør fastsættes således, at priserne på
indførte mejeriprodukter kommer til at ligge på et ni
veau , der svarer til indikativprisen for mælk under
hensyntagen til den fornødne beskyttelse af forarbejd
ningsindustrien i Fællesskabet ; følgelig vil det være
formålstjenligt at fastsætte tærskelprisen på grundlag
af indikativprisen for mælk under hensyntagen til det
ønskede værdiforhold mellem mælkefedt og skum
metmælk samt til ønsket om ensartede omkostninger
og indtægter for hvert af de pågældende mejeripro
dukter; der bør tages hensyn til et fast beløb, som
skal sikre en tilstrækkelig beskyttelse af forarbejd
ningsindustrien i Fællesskabet —

12

11

2 . De i stk. 1 omhandlede ledeprodukter er de pro
dukter, som er opregnet i bilag I til Rådets forord
ning (EØF) nr. 2915 /79 af 18 . december 1979 om
fastlæggelse af produktgrupper og af særlige regler
vedrørende beregning af importafgifter for mælk og
mejeriprodukter (4), senest ændret ved forordning
(EØF) nr. 859 / 84 (5).

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

Artikel 2

1 . For mejeriåret 1984/ 1985 fastsættes tærskelpri
serne som følger :

Denne forordning træder i kraft på dagen for offent
liggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 31 . marts 1984 .
På Rådets vegne
M. ROCARD

Formand

(') EFT nr. L 148 af 28 . 6. 1968 , s. 13 .
(2) Se side 10 i denne Tidende .
(') EFT nr. C 62 af 5 . 3 . 1984 , s . 62 .

(*) EFT nr. L 329 af 24 . 12 . 1979, s . 1 .
(5) Se side 19 i denne Tidende .
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Nr. L 90/21

RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 861/84
af 31 . marts 1984

om ændring af forordning (EØF) nr. 1079/77 for så vidt angår medansvarsafgiften i
mejerisektoren
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 (l),
under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamen
tet (2),

under henvisning til udtalelse fra Det økonomiske og
sociale Udvalg (J), og
ud fra følgende betragtninger :

Ved forordning (EØF) nr. 1079/77 (4), senest ændret
ved forordning (EØF) nr. 1209/83 (s), er der blevet
indført en medansvarsafgift, der skal anvendes indtil
udgangen af mejeriåret 1984/ 1985, og som principielt
anvendes for al mælk, der leveres til mejerierne, og
ved salg af visse mejeriprodukter på bedrifterne ;

sigtet med afgiften var at tilvejebringe en bedre lige
vægt på markedet for mælk og mejeriprodukter ved

at skabe en mere direkte sammenhæng mellem pro
duktionen af mejeriprodukter og disses afsætningsmu
ligheder, især i betragtning af de betydelige offentlige
interesser, der var forbundet hermed ; de foreliggende
oplysninger og prognoser viser, at ovennævnte mål
sandsynligvis ikke kan nås ved udgangen af den fast
satte periode ; det er derfor nødvendigt at fastsætte af
giftssatsen for mejeriåret 1984 / 1985 til 3 % af indika
tivprisen for mælk —
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

I artikel 2 i forordning (EØF) nr. 1079/77 tilføjes føl
gende stk. :

»6. For mejeriåret 1984/ 1985 fastsættes afgiften
til 3 % af indikativprisen for mælk.«.
Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offent
liggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 31 . marts 1984 .
På Rådets vegne
M. ROCARD

Formand

(') EFT nr. C 62 af 5. 3 . 1984, s. 65 .
(2) Udtalelse afgivet den 15 . marts 1984 (endnu ikke offent
liggjort i EFT).

(3) Udtalelse afgivet den 29. februar 1984 (endnu ikke of
fentliggjort i EFT).
(4) EFT nr. L 131 af 26. 5 . 1977, s. 6.
O EFT nr. L 132 af 21 . 5 . 1983 , s. 6.
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RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 862/84
af 31 . marts 1984

om ændring af forordning (EØF) nr. 1269/79 for så vidt angår vilkårene for afsætning til
nedsat pris af smør til direkte forbrug i mejeriåret 1984/1985
RÅDET FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

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

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr.
804/68 af 27 . juni 1968 om den fælles markedsord
ning for mælk og mejeriprodukter (1), som ændret,
senest ved forordning (EØF) nr. 856/ 84 (2), særlig ar
tikel 12 , stk. 2 ,

under henvisning til forslag fra Kommissionen (3),
under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamen
tet (4),

under hensyn til markedssituationen for smør bør for
anstaltningerne med henblik på nedsættelse af smør
prisen for den endelige private forbruger derfor fort
sættes ; det vil derfor være hensigtsmæssigt at bemyn
dige medlemsstaterne til også i mejeriåret 1984/ 1985
som varig eller midlertidig ordning at anvende den i
forordning (EØF) nr. 1269/ 79 omhandlede formel A,
samt at forlænge den særordning, der hidtil har været
gældende i Det forenede Kongerige ; for at tage hen
syn til Fællesskabets budgetmæssige begrænsninger,
denne støttes ringe virkning i forhold til omkostnin
gerne og nedsættelsen af interventionsprisen for smør
bør fællesskabsfinansieringen for mejeriåret 1984/
1985 reduceres —
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

under henvisning til udtalelse fra Det økonomiske og
sociale Udvalg (5), og

ud fra følgende betragtninger :

Den ordning, der indførtes ved Rådets forordning
(EØF) nr. 1269/79 af 25 . juni 1979 om afsætning til
nedsat pris af smør til direkte forbrug (6), som æn
dret, senest ved forordning (EØF) nr. 1208 / 83 (7),

Artikel 1

Artikel 6 , stk. 2 , i forordning (EØF) nr. 1269/79
ændres således :

1 ) »mejeriåret 1983 / 1984« ændres til »mejeriåret
1984/ 1985«;

2) i litra a) og b) ændres » 51 ECU« til » 12,75 ECU«.

anvendes kun indtil udløbet af mejeriåret 1983 / 1984

Artikel 2

på de i artikel 6, stk. 2, i nævnte forordning fastsatte

Denne forordning træder i kraft på dagen for offent
liggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

vilkår ;

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 31 . marts 1984 .
På Rådets vegne
M. ROCARD

Formand

(')
( 2)
O
(4)

EFT nr. L 148 af 28 . 6. 1968 , s. 18 .
Se side 10 i denne Tidende .
EFT nr. C 62 af 5 . 3 . 1984, s. 64.
Udtalelse afgivet den 15 . marts 1984 (endnu ikke offent
liggjort i EFT).
(5) Udtalelse afgivet den 29 . februar 1984 (endnu ikke of
fentliggjort i EFT).
(') EFT nr. L 161 af 29 . 6 . 1979 , s . 8 .
O EFT nr. L 132 af 21 . 5 . 1983 , s . 5 .
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Nr. L 90/23

RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 863/84
af 31 . marts 1984

om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 1723/81 for så vidt angår muligheden for at
yde støtte til anvendelse af smør til fremstilling af visse levnedsmidler
RÅDET FOR DE EUROPÆISKE

1 ) artikel 1 affattes således :

FÆLLESSKABER HAR —

»Artikel 1

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
europæiske økonomiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr.
804/68 af 27 . juni 1968 om den fælles markedsord
ning for mælk og mejeriprodukter ('), senest ændret
ved forordning (EØF) nr. 856/ 84 (2), særlig artikel
12 , stk. 2,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger :
I henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 1723 / 81
af 24. juni 1981 om fastsættelse af generelle regler
vedrørende foranstaltninger med henblik på at opret
holde smørforbruget inden for visse forbrugergrupper
og industrier (J) er der mulighed for at yde støtte til
anvendelse af smør til fremstilling af konditorvarer og

1 . Det kan besluttes at yde støtte med henblik
på at muliggøre køb af smør til nedsat pris for :
a) institutioner og kollektive foretagender, der ar
bejder uden økonomisk gevinst for øje ;
b) medlemsstaternes væbnede styrker og hermed
ligestillede enheder ;
c) konditorvare- og konsumisfabrikanter ;
d) fabrikanter af andre levnedsmidler, der skal

fastlægges nærmere.

2. »Smør« i nærværende forordnings betydning
omfatter ligeledes koncentreret smør.«;
2) artikel 3 affattes således :
»Artikel 3

konsumis ;

Gennemførelsesbestemmelserne til denne forord

for at forebygge dannelsen af store overskud af meje
riprodukter er det hensigtsmæssigt, at den i forord
ning (EØF) nr. 1723/ 81 fastsatte støtte også kan ydes
til anvendelse af smør til fremstilling af andre levneds

ning vedrører især støttebeløbet, de kontrolforan
staltninger, der skal sikre, at produkter anvendes
til det særlige formål , og i givet fald smørrets
salgspris, karakteristika og pakning, samt nærmere
fastlæggelse af de i artikel 1 , stk. 1 , litra d), an

midler —

førte levnedsmidler.«.

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

Forordning (EØF) nr. 1723 / 81 ændres således :

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offent
liggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

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

Udfærdiget i Bruxelles , den 31 . marts 1984 .
På Rådets vegne
M. ROCARD

Formand

(') EFT nr. L 148 af 28 . 6 . 1%8 , s . 13 .
(J) Se side 10 i denne Tidende.
(') EFT nr. L 172 af 30 . 6 . 1981 , s . 14 .
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RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 864/84
af 31 . marts 1984

om ændring af forordning (EØF) nr. 3667/83 om fortsat indførsel på særlige betingelser
af newzealandsk smør til Det forenede Kongerige
RÅDET FOR DE EUROPÆISKE

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

FÆLLESSKABER HAR —

Artikel 1

under henvisning til tiltrædelsesakten af 1972, særlig
artikel 5 , stk. 2 , i protokol nr. 18 , der er knyttet til
nævnte akt,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og
ud fra følgende betragtninger :
Ved forordning (EØF) nr. 3667/ 83 O , ændret ved
forordning (EØF) nr. 551 / 84 (2), blev Det forenede
Kongerige midlertidigt bemyndiget til at indføre en
vis mængde smør fra New Zealand på særlige betin

gelser i januar, februar og marts 1984 ;

Forordning (EØF) nr. 3667/ 83 ændres således :
1 ) I artikel 2 , stk. 1 , første afsnit, ændres den
»31 . marts 1984 til den »31 . maj 1984« og i andet
afsnit ændres »20 750 tons« til » 34 583 tons«.

2) Artikel 2, stk. 3 , affattes således :

»3 . Inden den 1 . juni 1984 skal Rådet på forslag
af Kommissionen på ny undersøge, hvorledes
denne ordning fungerer, med henblik på at træffe
afgørelse om den ordning for indførsel af smør fra
New Zealand, der skal gælde efter den 31 . maj
1984 .«

Rådet har ikke tids nok kunnet vedtage en ny længe
revarende importordning ; for at undgå en afbrydelse i
indførslerne bør der gives en ny midlertidig importtil
ladelse for april og maj 1984 ;
da interventionsprisen for smør i overensstemmelse
med bestemmelserne i artikel 3 i forordning (EØF)
nr. 3667/ 83 er fastsat til 319,70 ECU/ 100 kg fra den
2. april 1984, skal satsen for særafgiften tilpasses i
overensstemmelse med ændringen af interventionsprisniveauet —

Artikel 2

Den i artikel 3, stk. 1 , i forordning (EØF) nr.
3667/ 83 omhandlede særafgift på 87,28 ECU/ 100 kg
ændres til 77,98 ECU/ 100 kg.
Artikel 3

Denne forordning træder i kraft den 1 . april 1984.
Artikel 2 anvendes dog fra den 2 . april 1984.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 31 marts 1984.
På Rådets vegne
M. ROCARD

Formand

(') EFT. nr. L 366 af 28 . 12 . 1983 , s. 16 .
O EFT. nr. L 61 af 2 . 3 . 1984, s . 10 .

De Europæiske Fællesskabers Tidende

1.4 . 84

Nr.L 90/25

RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 865/84
af 31 . marts 1984

om generelle regler vedrørende ydelse af støtte til koncentreret skummetmælk til foder
brug
RÅDET FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

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

af tekniske-administrative årsager bør hver medlems
stat udpege et interventionsorgan, der er bemyndiget
til at iværksætte reglerne for støtten —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr.
804/68 af 27 . juni 1968 om den fælles markedsord
ning for mælk og mejeriprodukter (*), senest ændret
ved forordning (EØF) nr. 856/ 84 (2), særlig artikel
12 , stk. 2 ,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

Artikel 1

Det kan besluttes, at der ydes støtte til anvendelse af
koncentreret skummetmælk til fodring af andre dyr
end kalve.

ud fra følgende betragtninger :
I henhold til artikel 12 , stk. 1 , i forordning (EØF) nr.
804/68 kan der træffes andre foranstaltninger end de

i forordningens artikel 6 til 11 fastsatte for at lette
afsætningen af mælk, når der opstår eller er fare for,
at der opstår overskud ;

Artikel 2

1 . Støtten ydes til den virksomhed, der denaturerer
det produkt, som sælges til bedrifter, hvor det anven

des til fodring af de i artikel 1 omhandlede dyr, til en
maksimumspris, der fastsættes i overensstemmelse
med artikel 4 .

i øjeblikket præges markedet for mejeriprodukter af,
at indvejningen af mælk stiger stærkt, og dette fører
til en kraftig stigning i overskuddet af mejeriproduk
ter ; under hensyn til denne situation bør der åbnes

2. Det produkt, hvortil der ydes støtte, kan kun
anvendes til fodring af de i artikel 1 omhandlede dyr.

mulighed for at yde støtte til koncentreret skummet
mælk til fodring af andre dyr end kalve ;

3.
for at sikre målsætningen for denne støtte , nemlig at
den størst mulige mængde koncentreret skummet
mælk anvendes til foderbrug, bør støtten kun udbeta
les , såfremt den pris , hvortil den denaturerede virk
somhed sælger den koncentrerede skummetmælk,
ikke overstiger en maksimumspris ;

målsætningen for ovennævnte fremgangsmåde forud
sætter, at der træffes passende foranstaltninger for at
sikre, at nævnte produkt ikke bruges til andre formål
end det særlige anvendelsesformål ;
kravene til kontrol medfører, at støtten bør udbetales

til den virksomhed, der denaturerer produktet, og
støtten bør kun udbetales, såfremt der føres bevis for,
at produktet er blevet denatureret ;

Ved udførsel af det denaturerede produkt op

kræves der et beløb svarende til støtten .

Artikel 3

1.

Støtten til koncentreret skummetmælk fastsættes

under hensyn til støtten til skummetmælk, der anven
des til fodring af andre dyr end kalve.

2 . Støtten fastsættes hvert år for det følgende me
jeriår umiddelbart efter fastsættelsen af interventions
prisen for det nye mejeriår inden for en margen, som
Rådet fastsætter på forslag fra Kommissionen efter
afstemningsmåden i traktatens artikel 43 .
Støtten ændres kun i løbet af et mejeriår, for så vidt
en mærkbar ændring i den i stk. 1 omhandlede støtte

(') EFT nr. L 148 af 28 . 6 . 1968 , s. 13 .
(2) Se side 10 i denne Tidende .

til skummetmælk, der anvendes til fodring af andre
dyr end kalve , gør det påkrævet.

De Europæiske Fællesskabers Tidende
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Artikel 4

Den i artikel 2, stk. 1 , omhandlede maksimumspris
fastsættes under hensyntagen til :

a) værdien af det i artikel 1 omhandlede produkt ;

Artikel 6

Gennemførelsesbestemmelserne til denne forordning
skal især vedrøre produktets egenskaber, støttebelø
bet, den maksimale salgspris, kontrollen med produk
tets særlige anvendelsesformål og i givet fald supple
rende betingelser for udbetaling af støtten.

b) den støtte, der ydes til dette produkt ;

c) priserne på sammenlignelige foderstoffer.

1.4.84

Artikel 7

1 . Hver medlemsstat udpeger et interventionsor
gan, der er bemyndiget til at iværksætte de i denne

forordning fastsatte foranstaltninger.
Artikel 5

1 . Støttebeløbet udbetales af interventionsorganet i
den medlemsstat, på hvis område den virksomhed lig
ger, der har denatureret produktet.

2. Medlemsstaterne træffer de nødvendige foran
staltninger for at sikre gennemførelsen af denne for
ordning. I denne forbindelse kan de bl.a. åbne mulig
hed for at kontrollere hver virksomhed, der anvender

eller markedsfører det i artikel 1 omhandlede pro
dukt .

2.

Støttebeløbet udbetales først, når der er ført be

Artikel 8

vis for, at produktet er blevet denatureret og solgt til
bedrifter, der anvender det til fodring af de i artikel 1

Denne forordning træder i kraft på dagen for offent

omhandlede dyr.

liggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 31 . marts 1984 .

På Rådets vegne
M. ROCARD

Formand
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Nr. L 90/27

RÅDETS FORORDNING (EØF) nr. 866/84
af 31 . marts 1984

om vedtagelse af særforanstaltninger vedrørende udelukkelse af mejeriprodukter fra pro
ceduren for aktiv forædling samt fra de sædvanlige behandlinger
RÅDET FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

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

det bør på dette stadium bestemmes, at anvendelsen
af de pågældende foranstaltninger begrænses til en
periode på to år —
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr.
804 / 68 af 27 . juni 1968 om den fælles markedsord
ning for mælk og mejeriprodukter (l), senest ændret
ved forordning (EØF) nr. 856/ 84 (2), særlig artikel
12, stk. 2 , og artikel 18 , stk. 1 ,

under henvisning til forslag fra Kommissionen (3), og
ud fra følgende betragtninger :
I henhold til artikel 18 , stk. 1 , i forordning (EØF) nr.
804/68 kan adgang til ordningen for aktiv forædling,
i det omfang det er nødvendigt, for at den fælles mar
kedsordning for mælk og mejeriprodukter kan fun
gere bedst muligt, i særlige tilfælde helt eller delvist
udelukkes for de i artikel 1 i nævnte forordning om
handlede produkter, der er bestemt til fremstilling af
de i samme artikel omhandlede produkter eller de i
bilaget til samme forordning omhandlede varer; di

Artikel 1

1 . Proceduren for aktiv forædling må ikke anven
des for de produkter, der er omhandlet i artikel 1 i
forordning (EØF) nr. 804/68 , for så vidt disse er
bestemt til fremstilling af produkter, der er omhandlet
i samme artikel , eller af de varer, der er opført i bila
get til nævnte forordning.
2 . De produkter, der er omhandlet i artikel 1 i for
ordning (EØF) nr. 804 /68 , og som er omfattet af

toldoplagsproceduren eller befinder sig i en frizone,
kan efter fremgangsmåden i artikel 30 i forordning
(EØF) nr. 804 /68 udelukkes fra visse af de sædvan

lige behandlinger, som omhandles i artikel 1 i direktiv
71 / 235 / EØF.

rektiv 69 / 73 /EØF (4), senest ændret ved tiltrædelses
akten af 1979 , foreskriver en harmonisering af de
gældende administrativt eller ved lov fastsatte bestem

melser vedrørende proceduren for aktiv forædling ;
anvendelsen af mejeriprodukter fra tredjelande under
proceduren for aktiv forædling risikerer at forstyrre
den normale afsætning af fællesskabsprodukter og
kan bevirke, at den fælles markedsordning for mælk
og mejeriprodukter ikke fungerer tilfredsstillende ;
derfor bør disse produkter udelukkes fra proceduren
for aktiv forædling ;
af ovennævnte grunde viser det sig endvidere nødven
digt at åbne mulighed for bl.a. at forbyde visse sæd
vanlige behandlinger som fastsat i Rådets direktiv
71 /235 / EØF af 21 . juni 1971 om harmonisering af
lovgivning om de sædvanlige behandlinger, der kan
foretages på toldoplag og i frizoner (5), på Fællesska
bets toldområde for så vidt angår mejeriprodukter fra
tredjelande, for hvilke den importafgift, der skal beta
les ved indførsel til Fællesskabet, ikke er blevet op

Artikel 2

Artikel 1 , stk. 1 , berører ikke indførsler, der er fore

taget under proceduren for aktiv forædling inden for
60 dage regnet fra datoen for denne forordnings
ikrafttræden, i henhold til bevillinger, der er gyldige
på denne dato .

Medlemsstaterne tilsender Kommissionen en forteg
nelse over de udstedte bevillinger, der er gyldige på
nævnte dato .

Artikel 3

Denne forordning finder anvendelse i en periode på
to år. Inden udløbet af mejeriåret 1984/ 1985 forelæg
ger Kommissionen for Rådet en rapport om situatio
nen på Fællesskabets marked i sektoren for mælk og
mejeriprodukter, i givet fald vedlagt hensigtsmæssige
forslag.

krævet ;
')
2)
3)
4)
5)

EFT nr. L 148 af 28 . 6 . 1968 ,
Se side 10 i denne Tidende.
EFT nr. C 62 af 5 . 3 . 1984 , s .
EFT nr. L 58 af 8 . 3 . 1969 , s.
EFT nr. L 143 af 29. 6. 1971 ,

s . 13 .

Artikel 4

65 .
1.
s. 28 .

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen
efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers
Tidende.
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Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlems
stat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 31 . marts 1984.

På Rådets vegne
M. ROCARD

Formand
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Nr . L 90/29

RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 867/84
af 31 . marts 1984

om ændring af forordning (EØF) nr. 986/68 om fastsættelse af almindelige regler for
ydelse af støtte til skummetmælk og skummetmælkspulver til foderbrug
RÅDET FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

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

fastlægges en margen, inden for hvilken støtte til
skummetmælkspulver kan fastsættes ; grænserne for
denne margen bør tilpasses under hensyntagen til kri
terierne i stk. 1 i den pågældende artikel —
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr.
804 /68 af 27 . juni 1968 om den fælles markedsord
ning for mælk og mejeriprodukter ('), senest ændret
ved forordning (EØF) nr. 856 / 84 (2), særlig artikel
10, stk. 2,

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

I artikel 2a, stk. 3 , i forordning (EØF) nr. 986/68 (5),
senest ændret ved forordning (EØF) nr. 1187 / 82 (4),

Artikel 1

Artikel 2a, stk. 3, første afsnit, i forordning (EØF)
nr. 986 / 68 affattes således :

» 3 . Støtten til skummetmælkspulver andrager
mindst 54 kg og højst 85 ECU pr. 100 kg«.
Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offent
liggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 31 . marts 1984.
På Rådets vegne
M. ROCARD

Formand

(') EFT nr. L 148 af 28 . 6. 1968 , s. 13 .
(2) Se side 10 i denne Tidende.
O EFT nr. L 169 af 18 . 7 . 1968 , s. 4.
(*) EFT nr. L 140 af 20 . 5 . 1982 , s . 6 .
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RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 868/84
af 31 . marts 1984

om fastsættelse af orienteringsprisen og interventionsprisen for voksent kvæg for produk
tionsåret 1984/ 1985

RÅDET FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
europæiske økonomiske Fællesskab, særlig artikel 43 ,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr.
805/68 af 27. juni 1968 om den fælles markedsord
ning for oksekød ('), senest ændret ved tiltrædelsesak
ten af 1979 , særlig artikel 3 , stk. 3, og artikel 6,
stk. 4,

under henvisning til forslag for Kommissionen (2),
under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamen

et EF-handelsklasseskema for slagtekroppe af voksent
kvæg med henblik på noteringen af markedspriserne
og gennemførelsen af interventionsforanstaltningerne ;
ved forordning (EØF) nr. 869/ 84 (7) er det bestemt,
at nævnte EF-skema forsøgvis i en periode på tre år
skal finde anvendelse på interventionsforanstaltnin
gerne ; den gradvise indførelse af skemaet vil først
føre til fastsættelse af en enhedspris for hver kødkvali
tet eller gruppe af kødkvaliteter, for hvilke der kan
foretages intervention, ved begyndelsen af produk
tionsåret 1987 / 1988 ; i overgangsperioden må det der
for forudses, at udløsning og suspension af opkøb af
kødkvaliteter, for hvilke der kan foretages interven
tion, kan ske på grundlag af den prisnotering for
disse kvaliteter, som finder sted på hver enkelt med
lemsstats marked i henhold til nævnte EF-skema ;

tet O ,

under henvisning til udtalelse fra Det økonomiske og
sociale Udvalg (4), og

ud fra følgende betragtninger :
Ved fastsættelsen af orienteringsprisen for voksent
kvæg skal der tages hensyn til såvel den fælles land
brugspolitiks formål som det bidrag, Fællesskabet til
stræber at yde til den harmoniske udvikling af ver
denshandelen ; den fælles landbrugspolitik har blandt
andet til formål at sikre landbrugsbefolkningen en ri
melig levestandard, at sikre forsyningerne og at ga
rantere forbrugerne rimelige priser på landbrugsvarer ;

orienteringsprisen skal fastsættes efter kriterierne i
artikel 3 , stk. 2 , i forordning (EØF) nr. 805/68 ;

under hensyn til formålet med interventionsordningen
og det finansielle ansvar, der påhviler Fællesskabet,
bør der åbnes mulighed for i visse medlemsstater at
begrænse interventionsopkøbene til en kødkvalitet
eller en gruppe af kødkvaliteter i forhold til særlige
karakteristiske træk ved produktionen og markedet i
disse medlemsstater —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

For produktionsåret 1984/ 1985 fastsættes oriente
ringsprisen for voksent kvæg til 205,02 ECU/ 100 kg
levende vægt.

i betragtning af den økonomiske situation, der for ti
den karakteriserer markedet for oksekød, forekom

mer det nødvendigt, at der for produktionsåret 1984/
1985 fastsættes en interventionspris for voksent kvæg,
der i forhold til orienteringsprisen ligger på samme
niveau som det, der blev fastsat for foregående pro
duktionsår ;

Artikel 2

For produktionsåret 1984/ 1985 og uanset artikel 6,
stk. 1 , andet afsnit, i forordning (EØF) nr. 805 /68 :

ved forordning (EØF) nr. 1358 /80 (5) og (EØF) nr.
1208 / 81 (6) er der henholdsvis foreskrevet og fastsat

a) fastsættes den i nævnte afsnit omhandlede inter
ventionspris til 184,52 ECU/ 100 kg levende vægt ;

(') EFT nr. L 148 af 28 . 6 . 1968 , s. 24 .
C) EFT nr. C 62 af 5 . 3 . 1984, s. 66 .
(J) Udtalelse afgivet den 15 . marts 1984 (endnu ikke offent
liggjort i EFT),
(4) Udtalelse afgivet den 29. marts 1984 (endnu ikke offent
liggjort i EFT).
(5) EFT nr. L 140 af 20 . 5 . 1980, s. 4 .
(6) EFT nr. L 123 af 7. 5 . 1981 , s. 3.

b) er det prisniveau, der er omhandlet i artikel 6 , stk.
3 , første punktum, i nævnte forordning, lig med
184,52 ECU/ 100 kg levende vægt.

C) Se side 32 i denne Tidende.
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Artikel 3

For produktionsåret 1984 / 1985 :

1 . træffes der, uanset artikel 6, stk. 1 og 3 , i forord
ning (EØF) nr. 805 /68 , afgørelse om interventi
onsorganernes opkøb af en eller flere kvaliteter el

ler grupper af kvaliteter, der skal fastsættes, af
fersk eller kølet kød henhørende under pos. 02.01
A II a) 1 , 02.01 A II a) 2 og 02.01 A II a) 3 i den
fælles toldtarif, når gennemsnitsprisen for disse
kvaliteter eller grupper af kvaliteter, noteret på
markedet i en medlemsstat eller i en region i en
medlemsstat på grundlag af det EF-handelsklasse
skema for slagtekroppe af voksent kvæg, der er
fastsat ved forordning (EØF) nr. 1208 / 81 , i en pe
riode på to på hinanden følgende uger er lig med
eller lavere end den interventionspris , der ved pro
duktionsårets begyndelse er fastsat for disse kvali
teter eller grupper af kvaliteter ;
2 . kan de i nr. 1 omhandlede opkøb suspenderes, når

gennemsnitsprisen for visse kødkvaliteter eller
grupper af kødkvaliteter, noteret på markedet i en
medlemsstat eller i en region i en medlemsstat på
grundlag af det i nr. 1 omhandlede handelsklasse

Nr . L 90/31

skema, i en periode på tre på hinanden følgende
uger er højere end den interventionspris, der ved
produktionsårets begyndelse er fastsat for disse
kvaliteter eller grupper af kvaliteter;
3 . kan Kommissionen efter fremgangsmåden i nr. 4 i
en eller flere medlemsstater eller i en region i en
medlemsstat begrænse listen over kødkvaliteter
eller grupper af kødkvaliteter, for hvilke der kan
foretages intervention ;
4. skal Kommissionen efter fremgangsmåden i artikel
27 i forordning (EØF) nr. 805 /68 :
a) fastsætte interventionspriserne,
b) træffe afgørelse om interventionsopkøb eller
suspension af sådanne,
c) vedtage gennemførelsesbestemmelserne for
denne artikel .
Artikel 4

Denne forordning træder i kraft dagen efter offent
liggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.
Den anvendes fra begyndelsen af produktionsåret
1984 / 1985 .

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

Udfærdiget i Bruxelles , den 31 . marts 1984 .
På Rådets vegne
M. ROCARD

Formand

Nr. L 90/32
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RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 869/84
af 31 . marts 1984

om anvendelse af Fællesskabets handelsklasseskema for slagtekroppe af voksent kvæg i
forbindelse med interventionsforanstaltninger for oksekød og om ændring af forordning
(EØF) nr. 1202/82
RÅDET FOR DE EUROPÆISKE

den dobbeltnotering, der for tiden er foreskrevet i

FÆLLESSKABER HAR —

forordning (EØF) nr. 1202/82 , bør forlænges indtil
udløbet af produktionsåret 1986/ 1987 —

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

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr.
805 / 68 af 27 . juni 1968 om den fælles markedsord
ning for oksekød ('), senest ændret ved tiltrædelses
akten af 1979 ,

Fra den 9. april 1984 skal gennemførelsen af de i arti
kel 5 i forordning (EØF) nr. 850 /68 omhandlede in
terventionsforanstaltninger forsøgsvis i en periode på

tre år finde sted på grundlag af det ved forordning
(EØF) nr. 1208 / 81 fastsatte handelsklasseskema for

Fællesskabet for slagtekroppe af voksent kvæg.

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og
Artikel 2

ud fra følgende betragtninger :

Ved forordning (EØF) nr. 1208 / 81 (2) er der fastsat
et handelsklasseskema for slagtekroppe af voksent
kvæg ; i henhold til artikel 6 i nævnte forordning skal
det pågældende skema gradvis bringes i anvendelse
inden for rammerne af markedsordningen for okse

Fastsættelsen af interventionsprisen foretages af Kom
missionen efter fremgangsmåden i artikel 3 , således at
der, som resultat efter en indbyrdes tilnærmelse i tre
lige lange etaper, ved begyndelsen af produktionsåret
1986/ 1987 fastsættes en enhedsopkøbspris i hele Fæl
lesskabet for hver af de kvaliteter af fersk eller kølet

kød, for hvilke der kan foretages intervention.

kød ; nævnte skema er i en første fase blevet iværksat i

forbindelse med noteringen af markedspriserne ved
forordning (EØF) nr. 1202 / 82 (3), ændret ved forord
ning (EØF) nr. 1214 / 83 (4); betingelserne er nu op
fyldt for at iværksætte det pågældende skema i for
bindelse med interventionsforanstaltningerne, og dette
bør ske forsøgsvis i en periode på tre år ;

Artikel 3

Kommissionen fastsætter de nødvendige gennemførel
sesbestemmelser til denne forordning efter fremgangs
måden i artikel 27 i forordning (EØF) nr. 850/68 .
Artikel 4

indførelsen af Fællesskabets handelsklasseskema i for

bindelse med interventionsforanstaltningerne bør ske
gradvis i tre lige lange etaper i løbet af en overgangs
periode ; denne forsøgsfase for indbyrdes tilnærmelse
af opkøbspriserne i medlemsstaterne bør i begyn
delsen af produktionsåret 1986/ 1987 føre til fastsæt
telse af en enhedsopkøbspris for hele Fællesskabet for
hver af de kødkvaliteter, for hvilke der kan foretages
intervention ;

Kommissionen forelægger inden udgangen af produk
tionsåret 1984/ 1985 Rådet en rapport om gennemfø
relsen af interventionsforanstaltningerne på grundlag
af Fællesskabets handelsklasseskema for slagtekroppe
af voksent kvæg.
Artikel 5

I artikel 1 i forordning (EØF) nr. 1202/ 82 ændres ud
trykket »produktionsåret 1983/ 1984« til »produkti
onsåret 1986 / 1987«.

(')
(2)
(J)
O

EFT nr.
EFT nr.
EFT nr.
EFT nr.

L
L
L
L

148
123
140
132

af 28 . 6. 1968 , s. 24.
af 7. 5 . 1981 , s . 3 .
af 20. 5 . 1982, s . 35 .
af 21 . 5. 1983, s. 14.

Artikel 6

Denne forordning træder i kraft på dagen for offent
liggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.
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Nr. L 90/33

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 31 . marts 1984.

På Rådets vegne
M. ROCARD

Formand
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RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 870/84
af 31 . marts 1984

om ændring af forordning (EØF) nr. 1199/82 om ydelse af en tillægspræmie til oprethol
delse af besætninger af ammekøer i Irland og Nordirland
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 til udtalelse fra Europa-Parlamen

da landbrugerne i dette område af Fællesskabet ikke
har opnået nævneværdigt bedre vilkår i produktions
året 1983 / 1984, bør der vedtages en tilsvarende
foranstaltning for produktionsåret 1984/ 1985 ;
artikel 1 i forordning (EØF) nr. 1199/ 82 bør derfor
ændres —

tet C),
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

under henvisning til udtalelse fra Det økonomiske og
sociale Udvalg (3), og

Artikel 1

ud fra følgende betragtninger :

I henhold til forordning (EØF) nr. 1199/ 82 (4), ænd
ret ved forordning ( EØF) nr. 1216 / 83 (5), ydes der en
tillægspræmie til opretholdelse af besætninger af am
mekøer i Irland og Nordirland i det omfang, de på
gældende stater ikke yder den statslige tillægspræmie,
som omhandles i artikel 3 , stk. 2 , i Rådets forordning
(EØF) nr. 1357/ 80 af 5 . juni 1980 om indførelse af
en præmieordning for opretholdelse af besætninger af
ammekøer (6), senest ændret ved forordning (EØF)
nr. 1 198 / 82 (7);

I artikel 1 , andet afnit, i forordning (EØF) nr.
1199 / 82 ændres » 1983 / 1984« til » 1984 / 1985 «.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter
offentliggørelsen

i

De

Europæiske Fællesskabers

Tidende.

Den anvendes fra den 2 . april 1984 .

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 31 . marts 1984 .
På Rådets vegne
M. ROCARD

Formand

(') EFT nr. C 62 af 5 . 3 . 1984, s. 67 .
(*) Udtalelse afgivet den 15 . marts 1984 (endnu ikke offent
liggjort i EFT).
(3) Udtalelse afgivet den 29. marts 1984 (endnu ikke offent
liggjort i EFT).
(4) EFT nr. L 140 af 20 . 5 . 1982 , s. 30 .
C) EFT nr. L 132 af 21 . 5. 1983 , s. 16.
(6) EFT nr. L 140 af 5 . 6 . 1980 , s. 1 .
O EFT nr. L 140 af 20 . 5 . 1982, s . 28 .
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Nr. L 90/35

RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 871/84
af 31 . marts 1984

om fjerde ændring af forordning (EØF) nr. 1837/80 om den fælles markedsordning for
fåre- og gedekød og om ændring af forordning (EØF) nr. 950/68 om den fælles toldtarif
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 til udtalelse fra Europa-Parlamen
tet O ,

under henvisning til udtalelse fra Det økonomiske og
sociale Udvalg (5), og
ud fra følgende betragtninger :
I henhold til artikel 34 i forordning (EØF) nr.
1837 / 80 (4), senest ændret ved forordning (EØF) nr.
1195 / 82 (5), skulle Kommissionen inden den 1 . okto

ber 1983 forelægge Rådet en beretning om, hvorledes
den fælles markedsordning fungerer i sektoren for
fåre- og gedekød ; efter gennemgang af Kommis
sionens beretning skal der foretages ændringer i be
stemmelserne vedrørende denne sektor ;

den i artikel 3 , stk. 4 , litra b), i forordning (EØF) nr.
1837/ 80 nævnte periode på fire år, som ved markeds
ordningens ikrafttræden blev fastsat for en gradvis til
pasning af produktions- og afsætningsstrukturerne i
de forskellige medlemsstater, udløber ved udgangen
af produktionsåret 1983 / 1984 ; der er ingen grund til
at fastsætte en enhedsreferencepris, som afviger fra
basisprisen ; denne pris er fra nu af sammenfaldende

der bør gives medlemsstaterne mulighed for at udbe
tale et forskud til producenter i ugunstigt stillede
landbrugsområder i henhold til direktiv 75 /268 /
EØF (6) ; der bør med henblik herpå foretages et skøn
over indtægtstabet ved begyndelsen af produktionså
ret ;

hvad angår præmien til fårekødsproducenterne, har
det — bortset fra, at der af ovennævnte årsager ikke
længere fastsættes referencepriser fra og med det pro
duktionsår, som begynder i 1984 — vist sig hensigts
mæssigt at forenkle beregningen af denne præmie ;
indkomsttabet for producenterne i et givet område
beregnes som den eventuelle forskel mellem Fælles
skabets basispris og det aritmetiske gennemsnit af de
markedspriser, som konstateres i det pågældende om
råde ; på dette tab bør der anvendes en koefficient,
som repræsenterer den normale årlige gennemsnits
produktion af lammekød i det pågældende område ;
for at sikre en mere effektiv styring og understøttelse
af markedet bør der for de private oplagringsforan
staltningers vedkommende fastsættes en områdeopde
ling af disse oplagringsforanstaltningers iværksættelse
i henhold til regler, der er analoge med reglerne om
iværksættelse af interventionskøb ; der bør desuden

åbnes mulighed for at graduere den ydede støtte mel
lem områderne ;

den kraftige stigning i samhandelen inden for Fælles
skabet med visse former for tilberedt fårekød gør det
endvidere nødvendigt at bestemme, at der skal op
kræves et beløb svarende til den ydede variable præ
mie, som er omhandlet i artikel 9 , stk. 3 , i forordning
(EØF) nr. 1837 / 80 , for dette tilberedte fårekød, når
det forlader det pågældende område —
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

med basisprisen ;
Artikel 1

en delvis omlægning af de i artikel 3, stk. 1 , i nævnte
forordning omhandlede områder er i overensstem
melse med ønsket om at forene områder, som har ens

artede produktions- og forbrugsstrukturer for lamme
kød ;

I forordning (EØF) nr. 1837/ 80 foretages følgende
ændringer :
1 . artikel 1 , litra c), erstattes af følgende litra c)
og d):
»c) 16.02 B III b) 2 aa) 11 :

(1) EFT nr. C 62 af 5 . 3 . 1984, s . 68 .
(') Udtalelse afgivet den 15 . marts 1984 (endnu ikke offent
liggjort i EFT).
(}) Udtalelse afgivet den 29. marts 1984 (endnu ikke offent
liggjort i EFT).
(") EFT nr. L 183 af 16 . 7. 1980 , s . 1 .
C) EFT nr. L 140 af 20 . 5 . 1982 , s. 22 .

Andre varer af kød eller slagteaffald af får og
geder, tilberedte eller konserverede, ikke med
indhold af kød eller slagteaffald af tamsvin
eller hornkvæg, ikke kogt, stegt eller på lig
C) EFT nr. L 128 af 19. 5 . 1975 , s. 8 .

Nr. L 90/36
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nende måde tilberedt ; blandinger af sådant
kød eller slagteaffald med kogt, stegt eller på
lignende måde tilberedt kød eller slagteaffald .
d) 16.02 B III b) 2 aa) 22 :

Andre varer af kød eller slagteaffald af får og
geder, tilberedte eller konserverede, ikke med
indhold af kød eller slagteaffald af tamsvin
eller hornkvæg ; i andre tilfælde.«;
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der på grundlag af de priser, der er konstateret på
det eller de repræsentative markeder i hvert om
råde eller, for så vidt angår område 1 og 3 , i hver

medlemsstat, for de forskellige kategorier af ferske
eller kølede fårekroppe, idet der tages hensyn dels
til betydningen af hver af disse kategorier, dels til
den relative størrelse af fårebestanden i hvert om

råde, eller for så vidt angår område 1 og 3 i hver
medlemsstat.

2 . artikel 3 affattes således :

2.
»Artikel 3

1 . Efter fremgangsmåden i traktatens artikel 43 ,
stk. 2, fastsættes der hvert år for det følgende pro
duktionsår en basispris for ferske eller kølede fåre
kroppe.

2 . Ved fastsættelse af basisprisen tages der især
hensyn til følgende faktorer :
a) markedssituationen for fårekød i det indevæ

Gennemførelsesbestemmelserne til denne arti

kel, herunder fastlæggelsen af »fårekroppenes
vægt«, fastsættes efter fremgangsmåden i artikel
26 .«;

4 . artikel 5 affattes således :

»Artikel 5

rende år ;

b) udsigterne for udviklingen i produktion og for
brug af fårekød ;
c) produktionsomkostningerne for fårekød ;
d) markedssituationen i de andre sektorer for ani
malske produkter, navnlig oksekødsektoren ;
e) de indvundne erfaringer.

3. Rådet fastsætter med kvalificeret flertal på
forslag af Kommissionen basisprisen for de enkelte
årstider for at tage hensyn til de sædvanlige sæson
bestemte svingninger på fællesskabsmarkedet for
fårekød .

4. Medmindre Rådet med kvalificeret flertal på
forslag af Kommissionen træffer anden beslutning,
begynder produktionsåret den første mandag i
april og slutter dagen før denne dag det følgende
år .

5 . Der fastlægges følgende områder med hen
blik på gennemførelsen af denne forordning :
— område 1 : Italien og Grækenland ;
— område 2 : Frankrig ;
— område 3 : Belgien , Danmark, Forbundsrepu
blikken Tyskland, Luxembourg,
Nederlandene ;
— område 4 : Irland ;
— område 5 : Storbritannien ;
— område 6 : Nordirland .«;
3 . artikel 4 affattes således ;

1 . I det omfang det er nødvendigt for at kom
pensere et indkomsttab for fårekødsproducenterne
i et eller flere områder i løbet af et produktionsår,
fastsættes der straks efter det pågældende produk
tionsårs afslutning en præmie.
2 . Det i stk. 1 omhandlede indkomsttab udgør
den eventuelle forskel mellem basisprisen, som om
handlet i artikel 3, stk. 1 , og det aritmetiske gen
nemsnit af markedspriserne i hvert område i hen
hold til artikel 4, opgjort pr. 100 kg slagtet vægt.
3.

Størrelsen af den præmie, der skal udbetales

for hvert moderfår i hvert område, beregnes ved
anvendelse af en koefficient, som for hvert område

udtrykker den normale årlige gennemsnitsproduk
tion af lam pr. moderfår, opgjort pr. 100 kg slagtet
vægt, på det i stk. 2 omhandlede indkomsttab.
4.

Hvis der for en eller flere af de i artikel 3 ,

stk. 5, omhandlede områder anslås et indtægtstab i
løbet af produktionsåret på baggrund af den sand
synlige udvikling i de i artikel 4 omhandlede mar
kedspriser og den i artikel 9 omhandlede variable

præmie efter fremgangsmåden i artikel 26 , kan den
eller de berørte medlemsstater dog i det eller de
pågældende områder udbetale et forskud til fåre
kødsproducenter i de ugunstigt stillede land
brugsområder, afgrænset i henhold til artikel 3 ,
stk. 3 , 4 og 5 , i direktiv 75 /268 / EØF.
I overensstemmelse med stk. 1 , 2 og 3 fastsættes

»Artikel 4

det endelige præmiebeløb efter afslutningen af det
pågældende produktionsår, og der udbetales i givet

1 . Der konstateres en pris for ferske eller kølede
fårekroppe på Fællesskabets repræsentative marke

fald et saldobeløb . i de i første afsnit omhandlede

ugunstigt stillede landbrugsområder.".
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5 . Når der ydes præmie i område 2 , kan der i
område 1 efter anmodning fra de pågældende
imidlertid udbetales et beløb , der svarer til præ

mien pr. moderfår i område 2 , når modtagerne på
en for den ansvarlige myndighed tilfredsstillende
måde beviser, at lammene af disse moderfår ikke
er blevet slagtet, inden de var 2 måneder gamle.

»1.

Nr. L 90/37

Hvis den i henhold til artikel 4 konstaterede

pris er mindre end 90 % af den i artikel 3 , stk. 3 ,
omhandlede sæsonbestemte basispris og kan for
ventes at forblive under dette niveau, kan det ved
tages at iværksætte de i artikel 6, stk. 1 , litra a),
omhandlede interventionsforanstaltninger for Fæl
lesskabet som helhed .

De i første afsnit omhandlede foranstaltninger kan
For så vidt angår område 5 , formindskes ind
komsttabet, såfremt den i artikel 9 omhandlede va

træffes for et eller flere områder inden for Fælles

riable præmie er taget i anvendelse med det vejede
gennemsnit af de faktisk ydede variable præmier.
Dette gennemsnit, opgjort pr. 100 kg slagtet vægt,
beregnes ved division af det samlede faktisk ydede
præmiebeløb med den produktion af certificerede
dyr, for hvilke den variable præmie kan udbetales
ved slagtning eller ved første markedsføring.

eller de repræsentative markeder i et eller flere
områder, er mindre end 90 % af den i artikel 3 ,
stk. 3 , omhandlede sæsonbestemte basispris og kan

6.

skabet, såfremt den pris, der konstateres på det

forventes at forblive under dette niveau i det eller

de pågældende områder ; disse foranstaltninger kan
gradueres fra område til område .
2.

7 . Med henblik på fastlæggelsen af det i stk. 2
omhandlede aritmetiske gennemsnit af markeds
priserne erstattes markedsprisen i et område med
den sæsonbestemte interventionspris for den
periode, hvori købene rent faktisk finder sted, så
fremt de i artikel 6 , stk. 1 , litra b), omhandlede

interventionsforanstaltninger er taget i anvendelse i
et område .

8.

Præmien udbetales til præmiemodtagerne på

grundlag af det antal moderfår, som bedriften har
holdt i en minimumsperiode, som fastlægges efter
fremgangsmåden i artikel 26 .
9. Rådet fastlægger med kvalificeret flertal på
forslag af Kommissionen de almindelige bestem
melser for den i denne artikel fastsatte ordning,
herunder definitionen af præmiemodtagere og støt
teberettigede moderfår.
Rådet kan efter samme fremgangsmåde vedtage , at
der kun ydes præmie til producenter, som mindst

Hvis den i henhold til artikel 4 konstaterede

pris i perioden fra den 15 . juli til den 15 . december
i et år er lig med eller lavere end en sæsonbestemt
interventionspris svarende til 85 % af den sæson
bestemte basispris , og hvis den konstaterede pris på
de repræsentative markeder i et bestemt område
samtidig er lig med eller lavere end den sæsonbe
stemte interventionspris eller eventuelt lig med el
ler lavere end den afledte sæsonbestemte interven

tionspris , iværksættes de i artikel 6, stk. 1 , litra b),
omhandlede interventionsforanstaltninger efter an
modning fra en eller flere medlemsstater i det på
gældende område . For så vidt angår område 1 og
2 , kan disse interventionsforanstaltninger dog
iværksættes i den eller de medlemsstater, der ind

går i disse områder.« ;
6 . artikel 9 affattes således :

»Artikel 9

har et bestemt antal moderfår.

10 .

Kommissionen fastsætter efter fremgangs

måden i artikel 26

— i påkommende tilfælde den præmie, der skal
betales pr. moderfår i hvert område,
— gennemførelsesbestemmelserne til denne arti
kel, herunder bestemmelserne vedrørende ind
sendelse af ansøgninger om præmier, kontrol
og udbetaling af præmier.

11 . De udgifter, der afholdes som led i ordnin
gen i denne artikel, betragtes som en del af inter
ventionerne til regulering af landbrugsmarke
derne .«;

5 . artikel 7 , stk. 1 og stk. 2 , første afsnit, affattes så
ledes :

1 . Det forenede Kongerige kan i område 5 yde
en præmie ved slagtning af får, forudsat at dette
land ikke i nævnte område anvender bestemmel

serne i artikel 6 , stk. 1 , litra b), såfremt de priser,
der konstateres på de repræsentative markeder i
dette område, ligger under et vejledende niveau
svarende til 85 % af den i artikel 3 , stk. 1 , om

handlede basispris .
Det i første afsnit omhandlede vejledende niveau
sæsonbestemmes på samme måde som basisprisen.

2 . Den i stk. 1 omhandlede præmie er lig med
forskellen mellem det sæsonbestemte vejledende
niveau og den markedspris, der konstateres i dette
område .

3.

Såfremt den i stk. 1 omhandlede præmie ud

betales i område 5 , træffer Kommissionen de for

Nr. L 90/38
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nødne foranstaltninger til sikring af, at der for alle
de i artikel 1 , litra a) og litra c), omhandlede pro
dukter opkræves et beløb svarende til den faktisk
ydede præmie , når disse produkter forlader det på
gældende område .

4. Kommissionen fastsætter efter fremgangsmå
den i artikel 26 gennemførelsesbestemmelserne til
denne artikel . Disse bestemmelser kan bl.a. omfatte

foranstaltninger, der er nødvendige for at for
hindre forstyrrelser af samhandelen som følge af
anvendelsen af den i stk. 1 omhandlede præmie
ordning, for så vidt angår levende dyr, kød og til
beredte varer .

1.4.84

undersøge ordningen og om nødvendigt træffe pas
sende foranstaltninger med kvalificeret flertal på for
slag af Kommissionen inden den 1 . april 1989.
2 . Kommissionen skal i sin beretning tage hensyn
til følgende :

— udviklingen på markedet samt i fårekødsprodu
centernes indkomster i Fællesskabet og i hver en
kelt medlemsstat,

— udviklingen i indførslen fra tredjelande ,

— virkningerne af denne udvikling på Fællesskabets
budget.

5 . De udgifter, der afholdes om led i ordningen
i denne artikel, betragtes som en del af interven
tionerne til regulering af landbrugsmarkederne.« ;
7. artikel 10 , stk. 1 , affattes således :
» 1 . For de i artikel 1 , litra b), c) og d), nævnte

Artikel 3

Bilaget »den fælles toldtarif« til forordning (EØF) nr.
950/68 ændres i overensstemmelse med bilaget til
denne forordning.

produkter anvendes satserne i den fælles told
tarif.«.

Artikel 4
Artikel 2

1.

Kommissionen skal inden den 1 . oktober 1988

forelægge Rådet en ny beretning om, hvorledes den
fælles markedsordning fungerer, navnlig interven
tions- og præmieordningerne, for at Rådet på ny kan

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

Den anvendes fra begyndelsen af det produktionsår,
som begynder i 1984 .

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

Udfærdiget i Bruxelles , den 31 . marts 1984 .

På Rådets vegne
M. ROCARD

Formand
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BILAG

I den fælles toldtarif foretages følgende ændringer :

1 . underposition 16.02 B III b) 2 aa) affattes således :

II\

Toldsatser

Varebeskrivelse

Pos .

2

1

autonom %

bundet

(I)

%

3

4

Andre varer af kød eller slagteaffald, tilberedte eller konserverede :

16.02

||

I

B. (uændret)
III . ( uændret)
a) (uændret)
b) (uændret)
1 . (uændret)
2 . ( uændret)
aa) (uændret)

Il

Il
\\

\I

\\
I
\

\
\

11 ) Ikke kogt, stegt eller på lignende måde tilberedt ; blan
dinger af sådant kød eller slagteaffald med kogt, stegt
eller på lignende måde tilberedt kød eller slagteaffald . . .
22) I andre tilfælde

20

(a)

20

<a)

(a) Jf. bilaget.

2 . i bilaget indsættes følgende tekst under pos. 16.02 :

Varebeskrivelse

Pos .

Bundne
toldsatser
°/o

16.02

Andre varer af kød eller slagteaffald, tilberedte eller konserverede :

I

B. Andre varer :

III . I andre tilfælde :

b) I andre tilfælde :
2 . I andre tilfælde :

I

aa) Fåre- eller gedekød :
11 ) Ikke kogt, stegt eller på lignende måde tilberedt ; blandinger af sådant
kød eller slagteaffald med kogt, stegt eller på lignende måde tilberedt
kød eller slagteaffald

\
I

\

I

Il

— fårekød

20

Il

— gedekød
22) I andre tilfælde

26

\

— fårekød

20

— gedekød

26

Il

\
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RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 872/84
af 31 . marts 1984

om indførelse af almindelige regler for ydelse af præmien til fårekødsproducenter og om
ophævelse af forordning (EØF) nr. 2643/80
RÅDET FOR DE EUROPÆISKE

inden for én og samme medlemsstats område
undtagen i Grækenland, hvor minimumskravet

FÆLLESSKABER HAR —

er 5 moderfår;

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

b) en sammenslutning af fysiske eller juridiske per
soner, der i fællesskab anvender landbrugspro
duktionsmidler, således at de i fællesskab kan

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr.
1837/80 af 27. juni 1980 om den fælles markedsord
ning for fåre- og gedekød ('), som ændret, senest ved
forordning (EØF) nr. 871 / 84 (*), særlig artikel 5,
stk. 7,

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

I artikel 5 i forordning (EØF) nr. 1837/80 bestemmes
det, at der ydes en præmie til fårekødsproducenter
for at kompensere for et eventuelt indtægtstab ; det er
derfor nødvendigt nærmere at fastsætte de præmie
modtagere, der skal drage fordel af nævnte foran

opdrætte mindst 10 moderfår inden for én og
samme medlemsstats område;

2 . præmieberettiget moderfår :
ethvert hundyr af fåreracen, der er blevet bedæk
ket for første gang, samt får, der har læmmet
mindst én gang, bortset fra udsætterfår, som befin
der sig på bedriften på tidspunktet for ansøgnin
gens indgivelse.
Artikel 2

Den i artikel 5 i forordning (EØF) nr. 1837/ 80 om
handlede præmie, der skal betales for hvert moderfår,
udbetales kun, såfremt den overstiger et beløb, som

staltning ;

skal fastsættes efter fremgangsmåden i artikel 26 i
nævnte forordning ; i modsat fald lægges præmiebelø

de præmieberettigede moderfår bør defineres efter
kriterier, der ligger så tæt som muligt op ad de krite

bet til det præmiebeløb, der skal betales for hvert mo

rier, der er anvendt inden for rammerne af Rådets di

derfår i det efterfølgende produktionsår i det eller de
pågældende områder.

rektiv 82 / 177 /EØF af 22 . marts 1982 om statistiske

undersøgelser, som medlemsstaterne skal foretage
vedrørende bestanden af får og geder (4) ;
for at sikre en forsvarlig administration bør det be
stemmes, at betalingen af præmien udskydes til det
følgende produktionsår, såfremt dens enhedsbeløb er
ubetydeligt —
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 3

Såfremt det efter udløbet af et produktionsår viser
sig, at det acontobeløb, der er udbetalt i henhold til
artikel 5, stk. 3 a, i forordning (EØF) nr. 1837/80,
overstiger den præmie, der i det pågældende produk
tionsår skal betales for hvert moderfår, fratrækkes et

beløb svarende til denne forskel i det præmiebeløb,
der i det efterfølgende produktionsår skal betales pro
ducenterne i de pågældende ugunstigt stillede land
brugsområder for hvert moderfår.

Artikel 1
Artikel 4

I denne forordning forstås ved :

Forordning (EØF) nr. 2643 / 80 ophæves .
1 . fårekødsproducent :

a) en selvstændig landbruger, en fysisk eller juri
disk person, der opdrætter mindst 10 moderfår
C)
(l)
O
C)

EFT nr. L 183 af 16. 7. 1980, s. 1 .
Se side 35 i denne Tidende .
EFT nr. C 62 af 5. 3. 1984, s. 73.
EFT nr. L 81 af 27 . 3 . 1982 , s . 35 .

Artikel 5

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

Den anvendes fra begyndelsen af det produktionsår,
der indledes i 1984 .

De Europæiske Fællesskabers Tidende
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Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlems
stat .

Udfærdiget i Bruxelles, den 31 . marts 1984 .
På Rådets vegne
M. ROCARD

Formand
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RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 873/84
af 31 . marts 1984

om fastsættelse af basisprisen og interventionspriserne for fårekød for produktionsåret
1984/ 1985

RÅDET FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

basisprisen skal fastsættes efter kriterierne i artikel 3 ,
stk. 2, i forordning (EØF) nr. 1837/80 ; for produkti
onsåret 1984 / 1985 bør den fastsættes til et lavere be

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

løb end for det foregående produktionsår; interventi
onspriserne svarer til en procentel af basisprisen —

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr.

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

1837 / 80 af 27 . juni 1980 om den fælles markedsord
ning for fåre- og gedekød ('), senest ændret ved for

ordning (EØF) nr. 871 / 84 (2), særlig artikel 3 , stk. 1 ,
og artikel 7 , stk. 6,
under henvisning til forslag fra Kommissionen (3),

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamen
tet O ,

Artikel 1

For produktionsåret 1984/ 1985 fastsættes følgende
bestemmelser for fårekødsektoren :

1 . basisprisen fastsættes til 428,04 ECU/ 100 kg slag
tet vægt ;

2. interventionsprisen udgør 363,83 ECU/ 100 kg

under henvisning til udtalelse fra Det økonomiske og
sociale Udvalg (5), og
ud fra følgende betragtninger :

Ved fastsættelsen af basisprisen for fårekroppe bør
der tages hensyn til såvel den fælles landbrugspolitiks
formål som det bidrag, Fællesskabet tilstræber at yde
til den harmoniske udvikling af verdenshandelen ; den
fælles landbrugspolitik har blandt andet til formål at
sikre landbrugsbefolkningen en rimelig levestandard,
at sikre forsyningerne og at sikre forbrugerne rimelige
priser på landbrugsvarer ;

slagtet vægt ;
3 . den afledte interventionspris for område 4 fastsæt

tes til 344,22 ECU/ 100 kg slagtet vægt.
Artikel 2

De i artikel 1 omhandlede priser varierer efter sæso
nen som angivet i tabellen i bilaget.
Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter
offentliggørelsen

i

De Europæiske Fællesskabers

Tidende.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 31 . marts 1984 .

På Rådets vegne
M. ROCARD

Formand

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

EFT nr. L 183 af 16. 7. 1980, s. 1 .
Se side 35 i denne Tidende .
EFT nr. C 62 af 5 . 3 . 1984, s. 74 .
Udtalelse afgivet den 15 . marts 1984 (endnu ikke offent
liggjort i EFT).
(*) Udtalelse afgivet den 29 . marts 1984 (endnu ikke offent
liggjort i EFT).
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(i ECU/100 kg slagtet vægt)

Uge begyndende den

2.
9.
16 .
23 .
30 .

april
april
april
april
april

1984
1984
1984
1984
1984

Uge

1
2
3
4

5

7 . maj 1984
14. maj 1984
21 . maj 1984
28 . maj 1984
4 . juni 1984
11 . juni 1984
18 . juni 1984
25 . juni 1984
2 . juli 1984
9 . juli 1984
16 . juli 1984
23 . juli 1984
30 . juli 1984
6 . august 1984
13 . august 1984
20 . august 1984
27 . august 1984

1984
1984
1984
1984

6
7

8
9
10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21
22

3.
10 .
17 .
24.

september
september
september
september

1.
8.
15 .
22 .
29 .
5.
12 .
19 .
26 .
3.
10 .
17 .
24 .
31 .

oktober 1984
oktober 1984
oktober 1984
oktober 1984
oktober 1984
november 1984
november 1984
november 1984
november 1984
december 1984
december 1984
december 1984
december 1984
december 1984

7.
14 .
21 .
28 .

januar
januar
januar
januar

4.
11 .
18 .
25 .

februar
februar
februar
februar

4.
11 .
18 .
25 .

marts 1985

49

marts 1985
marts 1985
marts 1985

51

1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985

23
24
25
26
27

28

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

45

46
47
48
50
52

Basispris

487,03
486,70
486,00
484,00
482,00
479,00
477,00
472,00
467,00
460,00
448,00
427,00
403,00
381,00
376,68
376,68
376,68
376,68
376,68
376,68
376,68
376,68
376,68
376,68
376,68
376,68
376,90
377,00
379,00
381,00
384,00
387,50
392,00
397,00
402,00
407,00
415,00
423,00
430,00
438,00
446,00
454,00
460,00
466,00
472,50
480,00
483,00
486,00
489,00
490,00
491,00
491,00

Interventions

Afledt interven

pris

tionspris

413,98
413,70
413,10
411,40
409,70
407,15

394,37
394,09
393,49
391,79
390,09
387,54
385,84
381,59
377,34
371,39
361,19
343,34
322,94
304,24
300,57
300,57
300,57
300,57
300,57
300,57
300,57
300,57
300,57
300,57
300,57
300,57
301,76
301,10
302,54
304,24
306,79
309,77
313,59
317,84
322,09
326,34
333,14
339,94
345,89
352,69
359,49
366,29
371,39
376,49
382,02
388,39
390,94
393,49
396,04
396,89
397,74
397,74

405,45

401,20
396,95
391,00
380,80
362,95
342,55
323,85
320,18
320,18
320,18
320,18
320,18
320,18
320,18
320,18
320,18
320,18
320,18
320,18
320,37
320,71
322,15
323,85
326,40
329,38
333,20
337,45
341,70
345,95
352,75
359,55
365,50
372,30
379,10
385,90
391,00
396,10
401,63
408,00
410,55
413,10
415,65
416,50
417,35
417,35
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RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 874/84
af 31 . marts 1984

om fastsættelse af den faste produktionsstøtte samt af målprisen for tørret foder for
produktionsåret 1984/ 1985
RÅDET FOR DE EUROPÆISKE

bør denne procentdel fastsættes til 100 % for de i ar

FÆLLESSKABER HAR —

tikel 1 , litra b), første led, og litra c), i forordning
(EØF) nr. 1117 /78 nævnte produkter, og til 50 % for
de i artikel 1 , litra b), andet led, i samme forordning

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
europæiske økonomiske Fællesskab, særlig artikel 43,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr.

nævnte produkter —
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

1117 / 78 af 22 . maj 1978 om den fælles markedsord

ning for tørret foder ('), senest ændret ved forordning
(EØF) nr. 1220 / 83 (2), særlig artikel 3 , stk. 3 , artikel
4 , stk. 1 og 3 , og artikel 5 , stk. 2 ,

under henvisning til forslag fra Kommissionen (J),

Årtikel 1

For produktionsåret 1984 / 1985 fastsættes den i arti
kel 3 i forordning (EØF) nr. 1117/78 omhandlede
faste støtte for de i artikel 1 , litra b) og c), i samme
forordning nævnte produkter til 8,41 ECU pr. ton .

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parla
mentet (*),

under henvisning til udtalelse fra Det økonomiske og
sociale Udvalg (5), og

Artikel 2

For produktionsåret 1984/ 1985 fastsættes målprisen
for de i artikel 1 , litra b), første led, i forordning
(EØF) nr. 1117 /78 nævnte produkter til 177,15 ECU
pr. ton .

ud fra følgende betragtninger :

I artikel 3 i forordning (EØF) nr. 1117/78 fastsættes,
at den faste støtte til produktionen af tørret foder
skal fastsættes således, at den fremmer Fællesskabets

Denne pris gælder for et produkt
— med et vandindhold på 1 1 % og
— med et samlet bruttoproteinindhold på 18 % af
tørstoffet .

forsyning med proteinholdige produkter ;

ifølge artikel 4 i samme forordning skal der fastsættes
en målpris for visse former for tørret foder på et for
producenterne rimeligt niveau ; denne pris gælder for
en standardkvalitet, som er repræsentativ for gen
nemsnitskvaliteten af tørret foder, der fremstilles i
Fællesskabet ;

i henhold til artikel 5 , stk. 2 , i forordning (EØF)
nr. 1117 /78 , skal den i stk. 1 i samme artikel fastsatte
tillægsstøtte være lig med en procentdel af forskellen
mellem målprisen og den gennemsnitlige verdensmar
kedspris for de pågældende produkter; i betragtning

Artikel 3

For produktionsåret 1984 / 1985 fastsættes den pro
centdel, der skal anvendes ved beregningen af den i
artikel 5 i forordning (EØF) nr. 1117 / 78 nævnte
tillægsstøtte , til :

— 100 °/o for de i artikel 1 , litra b), første led, og
litra c), i samme forordning nævnte produkter,
— 50 °/o for de i artikel 1 , litra b), andet led , i
samme forordning nævnte produkter.

af de særlige forhold på markedet for disse produkter
(')
O
(3)
(*)

EFT nr. L 142 af 30 . 5. 1978 , s. 1 .
EFT nr. L 132 af 21 . 5 . 1983 , s . 29.
EFT nr. C 62 af 5 . 3 . 1984, s. 23 .
Udtalelse afgivet den 15 . marts 1984 (endnu ikke offent
liggjort i EFT).
(s) Udtalelse afgivet den 29 . marts 1984 (endnu ikke offent
liggjort i EFT).

Artikel 4

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

Den anvendes fra den 1 . april 1984 .
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Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlems
stat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 31 . marts 1984.

På Rådets vegne
M. ROCARD

Formand
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RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 875/84
af 31 . marts 1984

om fastsættelse af støttebeløbet for silkeorme for produktionsåret 1984/1985
RÅDET FOR DE EUROPÆISKE

i artikel 68 i tiltrædelsesakten af 1979, er kriterierne

FÆLLESSKABER HAR —

for fastsættelse af støttebeløbene for silkeorme i Græ

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

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr.
845 /72 af 24. april 1972 om særlige foranstaltninger
til fremme af avlen af silkeormslarver (1), særlig arti
kel 2 , stk. 3 ,

under henvisning til forslag fra Kommissionen (2),
under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet

kenland blevet fastlagt ;
anvendelsen af ovennævnte kriterier fører til fastsæt

telse af nævnte beløb på det nedenfor angivne ni
veau —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

For produktionsåret 1984 / 1985 fastsættes det i
artikel 2 i forordning (EØF) nr. 845 / 72 omhandlede

o>

støttebeløb for silkeorme for hver kasse med silke

under henvisning til udtalelse fra Det økonomiske og
sociale Udvalg (4), og

ormsæg, der bringes i anvendelse
— for Grækenland, til 95,80 ECU ,

ud fra følgende betragtninger :

— for de andre medlemsstater, til 107,59 ECU .

Artikel 2 i forordning (EØF) nr. 845 /72 foreskriver,
at støttebeløbet for silkeorme, der avles i Fællesska

bet, skal fastsættes årligt, således at det bidrager til at
sikre avleren en rimelig indkomst under hensyn til
markedssituationen for kokoner og natursilke , dens
forventede udvikling og importpolitikken ;

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offent
liggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.
Den anvendes fra den 1 . april 1984 .

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

Udfærdiget i Bruxelles den 31 . marts 1984 .
På Rådets vegne
M. ROCARD

Formand

(') EFT nr. L 100 af 27 . 4 . 1972 , s . 1 .
O EFT nr. C 62 af 5 . 3 . 1984, s. 27.
(3) Udtalelse afgivet den 15 . marts 1984 (endnu ikke offent
liggjort i EFT).
(4) Udtalelse afgivet den 29. marts 1984 (endnu ikke offent
liggjort i EFT).
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RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 876/84
af 31 . marts 1984

om ordningen for indførsel af fåre- og gedekød fra visse tredjelande i de tre sidste kvartaler af 1984
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 til udtalelse fra Europa-Parlamen
tet (»), og

ud fra følgende betragtninger :

Ved Rådets forordning (EØF) nr. 1837/ 80 af 27. juni
1980 om den fælles markedsordning for fåre- og ge
dekød (2), senest ændret ved forordning (EØF) nr.
871 /84 (3), er der indført en ordning for samhandelen
med tredjelande i denne sektor ; ordningen indebærer
navnlig, at der opkræves importafgift ;

Fællesskabet har indgået aftaler om frivillig eksport

begrænsning med de fleste tredjelande, som udfører
fåre- og gedekødprodukter; ifølge artikel 34 i forord
ning (EØF) nr. 1837 / 80 kan Rådet inden den 1 . april
1984 ændre de forskellige ordninger, der gælder for
de pågældende produkter;
da er endnu ikke var indgået aftaler med de øvrige
tredjelande, som traditionelt eksporterer til Fællesska

bet, og da oplysninger om eventuelle ændringer i de
eksisterende eksportbegrænsningsaftaler endnu ikke
var modtaget, begrænsede Rådet ved forordning
(EØF) nr. 2977/ 83 (4) opkrævningen af importafgifter
og udstedelsen af importlicenser for visse produkter
fra disse lande i første kvartal af 1984 ;

de igangværende forhandlinger om en eventuel tilpas
ning af aftalerne om frivillig eksportbegrænsning vil
sandsynligvis ikke blive afsluttet inden den 1 . april
1984 ; de er ikke blevet opsagt af nogen af signatar
landene og gælder derfor fortsat ;
det er hensigtsmæssigt at forlænge importordningen
for de lande, der ikke har indgået sådanne aftaler,
indtil udgangen af 1984 ;
indførsel til medlemsstaterne bør tillades under hen

syntagen til det traditionelle handelsmønster —
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

1.

For de tre sidste kvartaler af 1984 fastsættes der

et loft over importafgiften for følgende produkter på
10 % af værdien inden for de mængder, udtrykt i
tons slagtekropækvivalent, der er anført for hvert af
de pågældende tredjelande og for hver kategori :
Tredjeland og mængde

Pos . i den
fælles
toldtarif

Andre

Varebeskrivelse
Chile

Spanien

tredjelande
(a)

01.04

02.01

Får og geder, levende :
B. Andre varer (b)

0

0

75

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

\
\

A. Kød :

IV. Af får og geder :
a) Fersk eller kølet
b) Frosset

0

375

75

1 115

0

75

(a) Undtagen Argentina, Australien, Bulgarien, Island, Jugoslavien, New Zealand, Polen, Rumæ
nien, Tjekkoslovakiet, Ungarn, Uruguay og Østrig.
(b) For produkter henhørende under pos. 01.04 B i den fælles toldtarif anvendes koefficienten 0,47
ved omregning af nettomasse (levende vægt) til slagtet masse (vægt i slagtekropækvivalent).

(') Udtalelse afgivet den 15 . marts 1984 (endnu ikke offent
liggjort i EFT).
O EFT nr. L 183 af 16. 7. 1980 , s. 1 .
(5) Se side 35 i denne Tidende .

O EFT nr. L 294 af 26 . 10 . 1983 , s . 1 .
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2.

Artikel 3

Det kan tillades medlemsstaterne at udstede

importlicenser for de i stk. 1 omhandlede produkter
inden for mængder svarende til deres traditionelle
indførsler fra de pågældende tredjelande.

Gennemførelsesbestemmelserne til denne forordning
vedtages efter fremgangsmåden i artikel 26 i forord
ning (EØF) nr. 1837 / 80.

Artikel 2

For de i artikel 1 fastsatte produkter og tredjelande
udstedes der for de tre sidste kvartaler af 1984 im

portlicenser som omhandlet i artikel 16 i forordning
(EØF) nr. 1837/ 80 inden for de i artikel 1 anførte
mængder. De i forordning (EØF) nr. 2977/83 fast
satte mængder, der eventuelt ikke er opbrugt, adderes
dog de mængder, der kan importeres i fjerde kvartal.

1.4 . 84

Artikel 4

Denne forordning træder i kraft på dagen for offent
liggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.
Den anvendes fra den 1 . april 1984 og indtil iværk
sættelsen af aftaler om frivillig importbegrænsning
med de pågældende tredjelande, dog senest indtil den
31 . december 1984 .

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 31 . marts 1984 .
På Rådets vegne
M. ROCARD

Formand

