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(Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk)

RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 2260/84
af 17. juli 1984

om ændring af forordning nr. 136/66/EØF om oprettelse af en fælles markeds
ordning for fedtstoffer
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-Parla
mentet (*),

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

lige udgifter til den kontrol af producentorganisationer
og foreninger, af sådanne, der er fastsat inden for
rammerne af. produktionsstøtteordningen, dækkes på
en mere hensigtsmæssig måde ;
i henhold til stk. 3 i ovennævnte artikel kan aner

kendte organisationer eller foreninger indgå
oplagringskontrakter for den olivenolie, som de afsæt
ter ; på baggrund af deres struktur og målsætning er
det hensigtsmæssigt, at denne mulighed forbeholdes
producentorganisationer og foreninger, der er aner
kendt i henhold til forordning (EØF) nr. 1360/78 (6),
og som ligeledes har til opgave at afsætte olivenolie —

ud fra følgende betragtninger :
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

I artikel 11 , stk. 6, i Rådets forordning nr. 136/66/EØF

af 22. september 1966 om oprettelse af en fælles
markedsordning for fedtstoffer (4), senest ændret ved
forordning (EØF) nr. 1 556/84 Q, er det fastsat, at en
procentdel af forbrugsstøtten skal anvendes til oplys
ningskampagner og eventuelt andre foranstaltninger til
fremme af forbruget af olivenolie inden for Fællesska
bet ; på baggrund af den situation, der er opstået på
olivenoliemarkedet, navnlig efter Den hellenske Repu
bliks tiltrædelse af Fællesskabet, bør der åbnes

mulighed for, at en del af ovennævnte opkrævede
procentdel anvendes til at fremme forbruget af
olivenolie, som er produceret i Fællesskabet, både på
Fællesskabets marked og på verdensmarkedet ;
i medfør af artikel 20d, stk. 1 , i forordning nr. 136/66/
EØF kan anerkendte producentorganisationer eller
anerkendte foreninger som bidrag indeholde en
nærmere fastsat procentdel af den produktionsstøtte,
som udbetales dem ; for at sikre en mere effektiv

gennemførelse af produktionsstøtteordningen bør

Artikel 1

Forordning nr. 136/66/EØF ændres således :
1 . I artikel 11 , stk. 6, første afsnit, ændres »olivenolie

forbruget i Fællesskabet« til »forbruget af olivenolie
produceret i Fællesskabet«.
2. I artikel 20d :

a) affattes stk. 1 således :
»1.

Der

indeholdes

en

nærmere

fastsat

procentdel af den produktionsstøtte, der udbe
tales til anerkendte producentorganisationer og
foreninger. Det indeholdte beløb skal. bidrage til
finansieringen af omkostningerne i forbindelse
med de i artikel 5, stk. 3, og artikel 20c omhand
lede opgaver.

denne bestemmelse ændres med henblik på, at samt

Rådet fastsætter samtidigt med produktions
støtten og efter samme fremgangsmåde den

C)
(2)
(')
(4)

procentdel af produktionsstøtten, der kan inde
holdes for det følgende produktionsår.« ;

EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.

C 249 af 17. 9. 1983, s. 3.
C 307 af 14. 11 . 1983, s. 103.
C 23 af 30. 1 . 1984, s. 20.
172 af 30. 9. 1966, s. 3025/66.

H EFT nr. L 150 af 6. 6. 1984, s. 5.

.

(h) EFT nr. L 166 af 23 . 6 . 1978 , s. 1 .
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b) affattes stk. 3 således :
»3. Såfremt priserne på Fællesskabets marked
i en nærmere fastlagt periode, ligger tæt ved
interventionsprisen, kan der efter fremgangs
måden i artikel 38 træffes afgørelse om, at de i
henhold til forordning (EØF) nr. 1360/78 aner
kendte sammenslutninger eller foreninger kan
indgå oplagringskontrakter for den olivenolie,
som de afsætter.«.
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3. I artikel 42b ændres henvisningen til pos. ex 20.01
B til en henvisning til pos. ex 20.01 C.
Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentlig
gørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.
Den anvendes fra den 1 . november 1984.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. juli 1984.

Pa Rådets vegne
A. DEASY

Formand
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RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 2261/84
af 17. juli 1984

om almindelige regler for støtte til olivenolieproduktion og til producentorgani
sationer

RÅDET FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
europæiske økonomiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning nr. 136/66/
EØF af 22. september 1966 om oprettelse af en fælles
markedsordning for fedtstoffer ('), senest ændret ved
forordning (EØF) nr. 2260/84 (2), særlig artikel 5, stk. 4,
under henvisning til forslag fra Kommissionen, og
ud fra følgende betragtninger :
Ved artikel 5 i forordning nr. 136/66/EØF er der
indført en produktionsstøtteordning for olivenolie ;
støtten for de på en bestemt dato eksisterende arealer

ydes i forhold til den mængde olie, der rent faktisk er
produceret, til olivendyrkere, der er medlemmer af de i
artikel 20c, stk. 1 , i forordning nr. 136/66/EØF
omhandlede producentorganisationer, og hvis

gennemsnitsproduktion er på mindst 100 kg olie pr.
produktionsår, hvorimod støtten til andre olivendyr
kere ydes i forhold til antallet af oliventræer, disses
produktionskapacitet og udbyttet heraf, fastsat skøns
mæssigt, idet ydelsen er betinget af, at de pågældende
oliven er høstet ;

indtil fortegnelsen over olivendyrkningsarealerne er
udarbejdet, bør støtten til ikke-sammensluttede oliven
dyrkere beregnes i forhold til oliventræernes gennem
snitlige udbytte ;
for at støtteordningen kan fungere tilfredsstillende, bør
det fastlægges, til hvilke typer olivenolie støtten ydes ;
for at støtteordningen kan fungere tilfredsstillende bør
det præciseres, hvilke rettigheder og forpligtelser, der
påhviler alle de personer, som berøres af ordningen,
dvs. olivendyrkerne, producentorganisationerne og

foreningerne af sådanne, samt de pågældende
medlemsstater ;

ydelsen af støtten bør først og fremmest baseres på et
system med dyrkningserklæringer indgivet af oliven

sentere en minimumsprocentdel af olivendyrkere eller
af olivenolieproduktionen ; disse grænser bør fastsættes
dels under hensyn til behovet for effektive organisatio
ner, og dels til kontrolmulighederne i producentmed
lemsstaterne ; for at sikre organisationerne en effektiv
administration, bør der fastsættes visse supplerende
betingelser, som de olivendyrkere, der er medlemmer,
skal opfylde ;

foreningerne af de i artikel 20c, stk. 2, i nævnte forord
ning omhandlede olivenolieproducentorganisationer
skal bestå af et minimum af organisationer eller repræ
sentere en minimumsprocentdel af den nationale
produktion ; disse grænser bør fastsættes således, at de
særlige kontrol- og koordineringsopgaver, som disse
foreninger skal udføre, kan gennemføres effektivt ;
i henhold til artikel 20c i nævnte forordning påhviler
der producentorganisationerne og foreningerne af
sådanne visse kontrol- og koordineringsopgaver ; det
bør derfor fastsættes, hvilke foranstaltninger der skal
gennemføres, for at disse opgaver kan anses som
udført ;

for at sikre en korrekt administrativ forvaltning bør
producentorganisationerne samt foreningerne af
sådanne indgive en anerkendelsesansøgning vil
vedkommende nationale myndigheder i rette tid inden
produktionsårets begyndelse ; medlemsstaten tager stil
ling til ansøgningen inden for en rimelig frist ;
i overensstemmelse med artikel 20d, stk. 1 , i forord

ning nr. 136/66/EØF kan der indeholdes en
procentdel af støtten til dækning af de kontrolomkost
ninger, der afholdes af producentorganisationerne og
foreningerne af sådanne ; det bør sikres, at de inde
holdte beløb kun anvendes til finansiering af de i
artikel 20c, stk. 1 og 2, i nævnte forordning fastsatte
opgaver ;

ifølge artikel 20d, stk. 2, i nævnte forordning er
forskuddet på støtten forbeholdt foreningerne ; for at
sikre en korrekt administrativ forvaltning bør det fast
sættes, at forskuddet ikke kan udgøre mere end en vis
procentdel af støtten ;

dyrkerne ;

de i artikel 20c, stk. 1 , i forordning nr. 136/66/EØF
omhandlede organisationer af olivenolieproducenter
skal bestå af et minimum af medlemmer eller repræ
(') EFT nr. 172 af 30 . 9 . 1966, s. 3025/66.
(-) Se side 1 i denne Tidende.

for at sikre, at ordningen med produktionsstøtte til
olivendyrkere, som er medlemmer af en producentor
ganisation, kan fungere tilfredsstillende, bør det fast
sættes, at støtten kun udbetales for de mængder olie,
der er fremstillet på godkendte møller ; for at kunne
godkendes bør de pågældende møller opfylde en
række betingelser ;
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den pågældende støtte er af væsentlig interesse for
olieproducenterne, og den udgør en finansiel byrde for
Fællesskabet ; for at sikre, at støtten kun ydes for olie,
som er berettiget hertil, bør der indføres en passende
administrativ kontrolordning ;

med henblik på en tilfredsstillende forvaltning af støt
teordningen bør det fastsættes, at medlemsstaten,
såfremt der er tvivl om en olivendyrkers faktiske
produktion, bestemmer, for hvor stor en mængde
olivenolie der kan ydes støtte ;

erfaringen viser, at det som følge af det store antal
olivendyrkere, der skal kontrolleres, er vanskeligt at få
gennemført en nøjagtig og effektiv kontrol, skønt der
er indført bestemmelser om en lang række særlige
kontrolforanstaltninger ; for at afhjælpe på disse
vanskeligheder må der i hver producentmedlemsstat
oprettes et edb-register med alle de relevante oplys

ninger for at fremme kontrollen og opnå en hurtig
efterforskning af uregelmæssigheder —

3 . 8 . 84

4. Til olivendyrkere, der har en gennemsnitlig
produktion pr. produktionsår på mindst 100 kg oliven
olie, og som er medlemmer af en producentorganisa
tion som omhandlet i artikel 20c, stk. 1 , i forordning
nr. 1 36/66/EØF, ydes der støtte i henhold til artikel 5,
stk. 2, første led, i forordning nr. 1 36/66/EØF for den

mængde olie, der faktisk er fremstillet på en godkendt
mølle, jf. dog artikel 7.
Til andre olivendyrkere ydes der støtte i henhold til
artikel 5, stk. 2, andet led, i forordning nr. 136/66/
EØF ; støtten svarer til den, der ydes på grundlag af
antallet af producerende oliventræer i forhold til
udbyttet af oliven og olie, som fastsat skønsmæssigt i
henhold til artikel 18 .

5. For produktionsårene 1984/ 1985 og 1985/ 1986
fastlægger producentmedlemsstaterne, hvilke oliven
dyrkere, der har en gennemsnitlig produktion pr.
produktionsår på mindst 100 kg olivenolie, og som har
ret til den støtte, som ydes på grundlag af den faktisk
producerede oliemængde, idet de for hvert produk
tionsår sammenholder udbyttet af oliven og olie, som
fastsat i henhold til artikel 18, med antallet af oliven

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

KAPITEL 1

Almindelige bestemmelser

træer, der indgår i produktionen.

6. Inden den 31 . marts 1986 fastlægger Rådet med
kvalificeret flertal og på forslag af Kommissionen,
hvilke kriterier der fra produktionsåret 1986/ 1987 skal
lægges til grund ved fastlæggelsen af, hvilke olivendyr
kere, der har en gennemsnitlig produktion pr. produk
tionsår på mindst 100 kg olie.

Artikel 1

Fra produktionsåret 1984/ 1985 gælder denne forord
nings almindelige regler for ydelse af den i artikel 5 i
forordning nr. 1 36/66/EØF omhandlede produktions
støtte for olivenolie .

KAPITEL 2

Olivendyrkernes forpligtelser
Artikel 2
Artikel 3

1 . Produktionsstøtte ydes for olivenolie, såfremt
denne svarer til definitionerne i nr. 1 og 4 i bilaget til
forordning nr. 1 36/66/EØF, og såfremt dyrkningsarea
lerne er anmeldt i den i artikel 1 , stk. 1 , i forordning

(EØF) nr. 1590/83 (') omhandlede dyrkningserklæring
eller er i overensstemmelse med kriterierne i samme

1 . Hver olivendyrker indgiver til de kompetente
myndigheder i medlemsstaten i begyndelsen af
produktionsåret og inden en nærmere fastsat dato, en
dyrkningserklæring, som ved første indgivelse skal
indeholde :

forordnings artikel 1 , stk. 2.
— oplysninger om de dyrkede oliventræer og deres

2. Støtten ydes til olivendyrkere, der er etableret i
medlemsstaterne. I denne forordning forstås ved
olivendyrker en landbruger, som dyrker oliven, der
anvendes til fremstilling af olie.

3. Støtten ydes efter ansøgning indgivet af de pågæl
dende til den medlemsstat, hvor olien er producert.
(') EFT nr. L 163 af 22. 6. 1983, s. 39.

voksested,

— en genpart af den dyrkningserklæring, der er
indgivet med henblik på udarbejdelsen af forteg
nelsen over olivendyrkningsarealerne. For så vidt
angår Grækenland, kan den dyrkningserklæring,
der er omhandlet i artikel 1 , stk. 1 , i forordning
(EØF) nr. 1590/83, træde i stedet for denne erklæ
ring, indtil der i denne medlemsstat er udarbejdet
en fortegnelse over olivendyrkningsarealer.
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2. De følgende produktionsår indgiver hver oliven
dyrker inden en nærmere fastsat dato, en supplerende
erklæring med angivelse af eventuelle ændringer eller
oplysning om, at der ikke er sket nogen ændring i
forhold til den tidligere dyrkningserklæring.

a) består af mindst 700 olivendyrkere og fungerer som

3. Olivendyrkere, der er medlemmer af en produ
centorganisation, indgiver inden en nærmere fastsat
dato til pågældende organisation en individuel støt
teansøgning med enten dokumentation for forarbejd

formål er produktion eller forarbejdning af oliven
og olivenolie, er tilsluttet den pågældende organisa
tion, betragtes de således sammensluttede oliven
dyrkere individuelt ved beregningen af det nævnte

en organisation, hvis formål er produktion og forar
bejdning af oliven -og olivenolie,
eller

b) i de øvrige tilfælde består af mindst 1 200 oliven
dyrkere ; såfremt en eller flere organisationer, hvis

ningen af de dyrkede oliven eller salgsfakturaen for de
pågældende oliven, eller begge dele.
4. De i stk. 3 omhandlede olivendyrkere skal
indgive dyrkningserklæringen og støtteansøgningen
gennem deres organisation.

5. En olivendyrker må for så vidt angår arealer
beliggende i samme administrative område kun være
tilsluttet én producentorganisation, og han kan kun
indgive én dyrkningserklæring og én støtteansøgning
for disse arealer.

Opsiger en olivendyrker sit medlemsskab af organisa
tionen inden udløbet af den periode, der er fastsat i
artikel 20c, stk. 1 , litra g), første led, i forordning nr.
136/66/EØF, må han ikke tilslutte sig en anden orga
nisation, der er omhandlet i nærværende forordning,
før den resterende del af perioden er udløbet.
Den pågældende producentorganisation meddeler
medlemsstaten navnene på de i andet afsnit omhand
lede olivendyrkere.
6. For olivendyrkere, der ikke er medlem af en
producentorganisation, gælder den dyrkningserklæ
ring, som hver især har indgivet, som en støtteansøg
ning, hvis den inden en nærmere fastsat dato suppleres
med

— en erklæring om, at olivendyrkeren har høstet de
pågældende oliven i det pågældende produktionsår,
— oplysning om disse olivens anvendelsesformål.
7. Olivendyrkere, der ikke opfylder de i denne
artikel fastsatte forpligtelser, vil få afslag på deres støt
teansøgning.

mindsteantal,
eller

c) repræsenterer mindst 25 % af olivendyrkerne eller
af olivenolieproduktionen i det økonomiske
område, hvor den er oprettet.
2. Kun olivendyrkere, som ejer en olivenlund, som
de dyrker, eller olivendyrkere, som dyrker en oliven
lund i mindst tre år, kan være medlemmer af en

producentorganisation .

Olivendyrkerne forelægger som dokumentation herfor
den producentorganisation, som de er medlem af, de
oplysninger, der er nødvendige for at godtgøre deres
status som olivendyrker, samt oplysninger vedrørende
enhver ændring, som måtte være indtrådt siden indgi
velsen af deres anmodning om tilslutning.
3.

I denne forordning forstås ved økonomisk

område et område, der ud fra kriterier, der fastsættes af

den pågældende medlemsstat, i betragtning af oliven
dyrkningssituationen frembyder ensartede produk
tionsvilkår.

4. Medlemsstaterne træffer de nødvendige foran
staltninger for at stimulere oprettelsen af producent
sammenslutninger som omhandlet i forordning (EØF)
nr. 1360/78 (') eller andre organisationer, hvis formål
er produktion og forarbejdning af oliven og olivenolie,
og som vil kunne anerkendes som producentorganisa
tioner som omhandlet i nærværende forordning.
Artikel 5

1 . For at opnå anerkendelse fra et produktionsårs
begyndelse skal producentorganisationen senest den
30. juni i det forudgående produktionsår indgive en
ansøgning til den kompetente myndighed i den
pågældende medlemsstat.

KAPITEL 3

Producentorganisationer

Artikel 4

1 . Med forbehold af de øvrige betingelser i artikel
20c, stk. 1 , i forordning nr. 136/66/EØF, kan en
producentorganisation kun anerkendes i henhold til
nævnte forordning, såfremt den

2. Senest den 15. oktober efter ansøgningens indgi
velse tager den kompetente myndighed stilling til
ansøgningen efter at have undersøgt, om de betingel
ser, der er omhandlet i artikel 20c, stk. 1 , i forordning
nr. 136/66/EØF samt i artikel 4 er opfyldt, og
meddeler straks sin beslutning til den pågældende
organisation samt til Kommissionen .

Anerkendelsen får virkning fra begyndelsen af det
produktionsår, der følger efter det, i hvilket ansøg
ningen er indgivet.
(') EFT nr. L 166 af 23. 6. 1978 , s. 1 .
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3. Anerkendte producentorganisationer giver senest
den 30. juni hvert år den kompetente myndighed
meddelelse om eventuelle ændringer i deres struktur
siden anerkendelsen eller sidste årlige meddelelse samt
om eventuelt modtagne ansøgninger om udtræden og
tilslutning.

Den kompetente myndighed sikrer sig på grundlag af
denne meddelelse og af udfaldet af de kontrolforan
staltninger, den eventuelt har gennemført, at betingel
serne for anerkendelse fortsat opfyldes.
Såfremt betingelserne ikke længere opfyldes, eller
strukturen i en organisation ikke muliggør kontrol af
medlemmernes produktion, skal den kompetente
myndighed straks og senest inden begyndelsen af det
følgende produktionsår inddrage anerkendelsen og
give Kommissionen meddelelse herom.
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sigt pa grundlag af antallet af oliventræer, der indgår i
produktionen, i forhold til udbyttet af oliven og olie,
som fastsat i henhold til artikel 18 .

Artikel 8

1 . Inden indgivelsen af støtteansøgningen kontrol
lerer hver producentorganisation den mængde oliveno
lie, for hvilken de enkelte medlemmer ansøger om
støtte. I den forbindelse kontrollerer producentorgani
sationerne navnlig

— efter retningslinjer, som skal fastlægges nærmere,
at den olivenproduktion, der af den enkelte oliven
dyrker angives at være blevet forarbejdet på en
godkendt mølle, stemmer overens med de oplys
ninger, der fremgår af olivendyrkerens dyrknings
erklæring ;

Artikel 6

1.

De anerkendte producentorganisationer

— indgiver i medfør af artikel 3, stk. 1 , dyrkningser
klæringer for samtlige medlemmer,
— foretager kontrol på stedet af de oplysninger, der er
indeholdt i en nærmere fastsat procentdel af disse
erklæringer,
— indgiver en gang om måneden medlemmernes
støtteansøgninger i en standardiseret form egnet til
den i artikel 16 omhandlede databehandling. Der
ansøges om støtte for den mængde, der er produ
ceret af de medlemmer, der har sluttet deres olie

produktion, hvis det i henhold til artikel 8 er
kontrolleret, at forpligtelserne opfyldes.
Alle ansøgninger, der vedrører produktionen i ét
produktionsår, skal indgives inden en nærmere

— at de af den enkelte olivendyrker meddelte oplys
ninger om de forarbejdede mængder oliven og de
fremstillede mængder olie svarer til de mængder
oliven og olie, som er anført i de godkendte
møllers lagerregnskaber.

2.

Producentorganisationen forelægger de kompe

tente myndigheder i medlemsstaten sine medlemmers
sager i følgende tilfælde
— såfremt den i stk. 1 , første led, omhandlede over

ensstemmelse ikke kan fastslås, efter at den pågæl
dende organisation har modtaget alle bilag og
enhver anden nødvendig oplysning med henblik
på at kunne fastslå den faktisk producerede
mængde,
— såfremt den i stk. 1 , andet led, omhandlede over
ensstemmelse ikke kan fastslås ;

— såfremt oplysningerne i dyrkningserklæringen ikke
stemmer overens med resultatet af kontrollen .

fastsat dato, da de ellers vil blive afvist.
KAPITEL 4

2. Såfremt en producentorganisation er tilsluttet en
forening, skal de tilsluttede olivendyrkeres dyrknings
erklæringer og støtteansøgninger indgives af forenin

Foreninger af producentorganisationer

gen .

Artikel 9
Artikel 7

Såfremt en olivendyrker, der er medlem af en produ
centorganisation,
— har taget olivenlunde i forpagtning for en periode
på under 3 år,
— har solgt sin olivenproduktion eller en del af
denne,

— har tilmeldt sig producentorganisationen i løbet af
produktionsåret,
kan den støtteberettigede mængde ikke vedrøre en
større mængde olie end den, der er fastsat skønsmæs

1.

Med forbehold af betingelserne i artikel 20c, stk.

2, i forordning nr. 136/66/EØF, må en forening kun
anerkendes, hvis den enten omfatter mindst 10 produ
centorganisationer, der er anerkendt i henhold til

artikel 5, eller omfatter et antal organisationer, som
repræsenterer mindst 5 % af o! ;venolieproduktionen i
den pågældende medlemsstat.

De producentorganisationer, der danner en forening,
skal dog hidrøre fra flere økonomiske områder.

2. For så vidt angår anerkendelse samt inddragelse
heraf, finder artikel 5 ligeledes anvendelse på forenin
ger.
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produktionsårs begyndelse udbetale dem et skønsmæs
sigt fastsat forskud, på grundlag af medlemsstallet.

Artikel 10

De i artikel 20c, stk. 2, i forordning nr. 136/66/EØF
omhandlede foreninger

— koordinerer deres producentorganisationers virk
somhed, fører tilsyn med, at denne er i overens
stemmelse med denne forordning, og kontrollerer
herunder navnlig selv og for en procentdel, . der
skal fastlægges nærmere, hvorledes den i artikel 6

og 8 omhandlede kontrol gennemføres ;
— indgiver dyrkningserklæringerne og støtteansøg

ningerne fra deres producentorganisationer til de
kompetente myndigheder ;
— modtager fra den pågældende medlemsstat de i
artikel 12 omhandlede forskud på produktions
støtten samt den resterende del af støtten og
fordeler straks disse beløb blandt de producenter,
der er tilsluttet deres producentorganisationer.

KAPITEL 5

5. Producentmedlemsstaterne fastlægger retnings
linjerne for tildeling af støtte og fristerne for udbeta
lingen til olivendyrkerne.
Artikel 12

1 . Producentmedlemsstaterne kan til foreningerne
af producentorganisationer udbetale et forskud på den
ansøgte støtte.

2.

For produktionsårene 1984/ 1985, 1985/ 1986 og

1986/ 1987 må dette forskud for den enkelte oliven

dyrker højst udgøre :

— det beløb, der beregnes på grundlag , af det i
henhold til artikel 18 fastsatte udbytte af oliven og
olie i forhold til det i dyrkningserklæringen
angivne antal producerede oliventræer, eller det
beløb, der beregnes på grundlag af den mængde,
der er angivet i ansøgningen, hvis denne mængde
er mindre en den ovenfor anførte,

Fælles regler for organisationer af olivenoliepro
ducenter samt for foreninger af sådanne

— eller

— 50 % af det beløb, der beregnes på grundlag af
gennemsnittet af de støttebeløb, der faktisk er
udbetalt i de to foregående produktionsår.

Artikel 11
Artikel 13

1.

Det i artikel 20d, stk. 1 , i forordning nr. 136/66/

EØF omhandlede indeholdte beløb anvendes således :

1.

Medlemsstaterne godkender kun møller, hvis

indehavere

a) et nærmere fastsat beløb udbetales til hver forening
i forhold til antallet af medlemmer i foreningens
producentorganisationer ;

b) det resterende beløb udbetales til alle producentor
ganisationerne i forhold til
— antallet af støtteansøgninger, der er indgivet
individuelt til hver organisation af dennes
medlemmer,

— de kontrolforanstaltninger, som er gennemført i
medfør af støtteordningen.

2. Producentmedlemsstaterne sikrer sig, at de beløb,
der i medfør af stk. 1 er bestemt for foreningerne og

producentorganisationerne, kun anvendes til finansie
ring af den virksomhed, der påhviler dem i henhold til
denne forordning.
3.
Såfremt beløbene eller dele deraf ikke er blevet
anvendt i overensstemmelse med stk. 2, skal de tilba

gebetales til medlemsstaten og fratrækkes de udgifter,
der finansieres af EUGFL.

a) efter nærmere fastsatte kriterier, har tilsendt
medlemsstaten alle oplysninger om deres tekniske
udstyr og deres faktiske forarbejdningskapacitet
samt om enhver ændring heraf ;

b) har forpligtet sig til at underkaste sig enhver
kontrol, der er et led i støtteordningens gennemfø
relse, samt til at acceptere, at der i deres
virksomhed installeres de kontrolanordninger, som
findes fornødne, og til at tillade eventuel kontrol
med regnskaberne ;
c) ikke i løbet af det foregående produktionsår har
været genstand for retsforfølgning i anledning af
uregelmæssigheder konstateret under den kontrol,
der er gennemført i henhold til artikel 14, samt i
henhold til nærværende artikel ; for så vidt angår
godkendelsen for produktionsåret 1984/ 1985

— må indehaverne ikke have været genstand for
retsforfølgning i anledning af uregelmæssig
heder konstateret under den kontrol, der for

produktionsåret 1983/ 1984 er gennemført i
henhold til artikel 7 og 9 i forordning (EØF) nr.
2959/82 ('), og

4.

For at lette foreningernes og producentorganisa

tionernes

virke

kan

medlemsstaterne

ved

hvert

(') EFT nr. L 309 af 5. 11 . 1982, s. 30.
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— må møllerne ikke have været genstand for
inddragelse af godkendelsen for en periode, som
strækker sig ud over den 31 . oktober 1984 i
henhold til samme forordning ;

d) forpligter sig til at føre et standardiseret lagger
regnskab efter nærmere fastsatte kriterier.

2. Inden godkendelse gives, efterprøver den pågæl
dende medlemsstat, om betingelserne for godkendelse
er opfyldt, og navnlig efterprøves ved kontrol på stedet
forholdene vedrørende møllernes tekniske udstyr og
faktiske forarbejdningskapacitet.
3. I produktionsårene 1984/ 1985 og 1985/ 1986 kan
den pågældende medlemsstat give den pågældende
mølle en midlertidig godkendelse fra det tidspunkt,
hvor den indgiver sin ansøgning om godkendelse med
de i stk. 1 omhandlede oplysninger.
Denne midlertidige godkendelse bliver endelig, så
snart den pågældende medlemsstat har konstateret, at
de i stk. 1 fastsatte betingelser for godkendelse er
opfyldt.
Såfremt det konstateres, at én af de i stk.

1

2.

5. Inddrages godkendelsen i overensstemmelse med
stk. 3 og 4, kan der ikke på noget tidspunkt i inddra
gelsesperioden gives en ny godkendelse
— til den samme fysiske eller juridiske person, som
driver den pågældende mølle, eller
— til nogen fysisk eller juridisk person, der ønsker at
drive den pågældende mølle, medmindre den
pågældende på en for medlemsstaten tilfredsstil
lende måde godtgør, at ansøgningen om en ny
godkendelse ikke har til formål at omgå den fore
skrevne sanktion .

6. Såfremt inddragelsen af en mølles godkendelse
ville få alvorlige følger for forarbejdningskapaciteten i
et bestemt produktionsområde, kan det besluttes at
godkende denne mølle under en særlig kontrolord
ning.
KAPITEL 6

Kontrolordning

Producentmedlemsstaterne

kontrollerer

de

enkelte producentorganisationers og foreningers virk
somhed og navnlig de kontrolforanstaltninger, som
disse har gennemført.

3. I løbet af hvert produktionsår og navnlig i forar
bejdningsperioden kontrollerer producentmedlemssta

terne på stedet de godkendte møllers virksomhed og
lagerregnskaber, idet denne kontrol skal omfatte en
nærmere fastsat procentdel af møllerne.

De udvalgte møller skal være repræsentative for forar
bejdningskapaciteten i et produktionsområde.
• 4.

For så vidt angår olivenolie, der er omhandlet i
nr. 1 i bilaget til forordning nr. 1 36/66/EØF og produ
ceret af olivendyrkere, som ikke er medlemmer af en

producentorganisation, gennemføres stikprøvekontrol
på stedet, som skal gøre det muligt at kontrollere :
— om dyrkningserklæringerne er nøjagtige,
— om de høstede oliven er bestemt til olieproduktion,
samt om muligt, hvorvidt de faktisk er forarbejdet
til olie.

omhandlede betingelser ikke er opfyldt, inddrages den
midlertidige godkendelse.
4. Såfremt én af de i stk. 1 fastsatte betingelser for
godkendelse ikke længere opfyldes, inddrages godken
delsen for et tidsrum, som afhænger af overtrædelsens
omfang.
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Kontrollen skal omfatte en vis procentdel af olivendyr
kere, som skal fastsættes navnlig under hensyn til
bedrifternes størrelse .

5.
I forbindelse med de ovenfor omhandlede former
for kontrol anvender medlemsstaten bl.a. de i artikel

1 6 omhandlede edb-registre.

Disse registre anvendes som retningslinjer for den
kontrol, der skal foretages i henhold til stk. 1 til 4.

Artikel 15

1.

Medlemsstaten fastsætter den mængde olie, som

er berettiget til støtte, på grundlag af de ansøgninger,
der er indgivet i overensstemmelse med artikel 3 og 6,
samt under hensyn til alle relevante oplysninger
herunder navnlig til resultatet af samtlige kontrolfor

anstaltninger i henhold til denne forordning.
For så vidt angår olivenolie, der er omhandlet i nr. 4 i
bilaget til forordning nr. 1 36/66/EØF, fastsættes den

mængde, der er berettiget til støtte, på grundlag af
produktionen af den i nr. 1 i nævnte bilag
omhandlede olie .

1 . Hver producentmedlemsstat anvender en kon
trolordning, som sikrer, at det produkt, for hvilket der

2. Medlemsstaten fastsætter for de producenter, der
er medlemmer af en producentorganisation, og hvis
sager er forelagt den af den pågældende organisation i
henhold til artikel 8, stk. 2, den mængde olivenolie,

ydes støtte, er støtteberettiget.

der er berettiget til støtte.

Artikel 14
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3. Såfremt den i artikel 13 og 14 omhandlede
kontrol ikke bekræfter de oplysninger, der er anført i

en godkendt mølles lagerregnskab, fastsætter den

pågældende medlemsstat, uden at dette i øvrigt
udelukker eventuelle sanktioner over for den pågæl
dende mølle, for hver producent, som er medlem af en

organisation, og som har ladet sin olivenproduktion
forarbejde i den pågældende mølle, den mængde olie,
der er berettiget til støtte.

— Kommissionens personale i samarbejde med de
kompetente embedsmænd i de enkelte medlems- 1
stater og i overensstemmelse med forordning
(EØF) nr. 729/70 ('), senest ændret ved forordning
(EØF) nr. 3509/80 (2), navnlig for så vidt angår de
foreskrevne fremgangsmåder ;
— producentorganisationerne og foreningerne af
sådanne for så vidt. angår oplysninger, som
medlemsstaterne anser for nødvendige for en
effektiv kontrol af deres nuværende medlemmer.

4.

Når medlemsstaten skal fastsætte den støtteberet

tigede mængde tager den, navnlig i de i stk. 2 og 3
omhandlede tilfælde, hensyn til bl.a. det i overens
stemmelse med artikel 18 skønsmæssigt fastsatte
udbytte af oliven og olie.
Artikel 16

1 . Hver producentmedlemsstat opretter og ajour
fører permanente edb-registre med oplysninger om
olivenolieproduktionen.

2.

Disse registre skal mindst indeholde følgende :

a) for hver enkelt olivendyrker samt hvert produk
tionsår, for hvilket denne har indgivet en støttean
søgning :

— oplysningerne i dyrkningserklæringen, jf. artikel
3,

— angivelse af den mængde olivenolie, der er
produceret, og for hvilken der er indgivet
ansøgning om produktionsstøtte, samt af den
mængde, for hvilken der er udbetalt støtte, "*
— oplysninger fremkommet ved kontrollen på
stedet hos vedkommende olivendyrker ;

b) for producentorganisationer og foreninger af
sådanne, alle oplysninger, der gør det muligt at
kontrollere deres virksomhed i forbindelse med

denne ordning, samt resultatet af medlemsstaternes
kontrol ;

c) for møller for hvert produktionsår, tallene i lager
regnskabet, oplysningerne om det tekniske udstyr
og forarbejdningskapaciteten samt resultatet af den
kontrol, der er foretaget i henhold til denne forord
ning ;

d) det vejledende årlige udbytte i hvert homogent
produktionsområde.
Artikel 17

1.

Oplysningerne i de i artikel 1 6 omhandlede regi

stre er fortrolige.

Adgang til disse registre har :
— de nationale myndigheder, der af medlemsstaten
har fået beføjelse hertil ;

2. Registrene og de tilknyttede kontrolsystemer skal
være forenelige med det edb-system, som de enkelte
producentmedlemsstater anvender i forbindelse med
fortegnelsen over olivendyrkningsarealerne.
KAPITEL 7

Afsluttende bestemmelser

Artikel 18

Det udbytte af oliven og olie, der er omhandlet i
artikel 5, stk. 2, første afsnit, andet led, i forordning nr.
136/66/EØF, fastsættes senest den 31 . maj hvert år pr.
homogent produktionsområde på grundlag af oplys
ninger, som producentmedlemsstaterne indgiver senest
den 30. april hvert år.
Artikel 19

Gennemførelsesbestemmelserne til denne forordning
vedtages efter fremgangsmåden i artikel 38 i forord
ning nr. 136/66/EØF.
Efter samme fremgangsmåde fastsættes :
— det i artikel 1 8 omhandlede udbytte ;
— det i artikel 1 1 , stk. 1 , litra a), omhandlede beløb.

Artikel 20

Kommissionen kan for produktionsåret 1984/ 1985
med henblik på at sikre en harmonisk overgang
mellem den nuværende ordning og den ordning, der
indføres ved denne forordning, træffe alle nødvendige
foranstaltninger efter fremgangsmåden i artikel 38 i
forordning nr. 136/66/EØF.

For at sikre overholdelsen af denne forordnings mål og
under hensyn til de særlige problemer, der kan opstå i
visse medlemsstater i forbindelse med anvendelsen af

disse bestemmelser, kan de pågældende medlemsstater
(') EFT nr. L 94 af 28 . 4. 1970, s . 2.
V) EFT nr. L 367 af 31 . 12. 1980, s. 87.
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efter høring af Kommissionen og under hensyn til
supplerende kriterier i en overgangsperiode på tre
produktionsår fra og med produktionsåret 1984/ 1985
midlertidigt godkende de producentorganisationer og
foreninger af sådanne, som ansøger herom.
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ledsaget af forslag, der gør det muligt for Rådet at revi
dere denne ordning.
Artikel 22
Medlemsstaterne underretter Kommissionen om de

foranstaltninger, de træffer inden for rammerne af
denne forordning.
Artikel 21

Artikel 23

Inden udgangen af denne forordnings tredje anvendel
sesår aflægger Kommissionen beretning til Rådet om,
hvordan ordningen i denne forordning har fungeret,

Denne forordning træder i kraft på dagen for dens
offentliggørelse

i

De

Europæiske

Fællesskabers

Tidende.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. juli 1984.

På Rådets vegne
A. DEASY

Formand
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RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 2262/84
af 17. juli 1984

om særlige foranstaltninger inden for olivenoliesektoren
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-Parla
mentet (2),

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

ud fra følgende betragtninger :

Ved artikel 5 i Rådets forordning nr. 136/66/EØF af

22. september 1966 om oprettelse af en fælles
markedsordning for fedtstoffer (4), senest ændret ved
forordning (EØF) nr. 2260/84 (*) er der indført en
produktionsstøtteordning for olivenolie ; støtten for de
på en bestemt dato eksisterende arealer ydes i forhold
til den mængde olie, der rent faktisk er produceret, til
olivendyrkere, der er medlemmer af de i artikel 20c,
stk. 1 , i forordning nr. 136/66/EØF omhandlede
producentorganisationer, og hvis gennemsnitsproduk

tion er på mindst 100 kg olie pr. produktionsår,

grund af medlemsstaternes forpligtelse til i løbet af
kort tid og for egen regning at oprette en særlig struk
tur, der skal varetage løsningen af opgaver, som
strækker sig ud over de kontrolforanstaltninger, der er
fastsat ved Rådets forordning (EØF) nr. 729/70 af 21 .
april 1970 om finansiering af den fælles landbrugspo
litik (6), senest ændret ved forordning (EØF) nr.
3509/80 Q, bør Fællesskabet yde tilskud i en vis
periode ;
der består en sammenhæng mellem en effektiv
kontrolordning og de sanktioner, der bringes i anven
delse, hvis der konstateres uregelmæssigheder ; det er
derfor nødvendigt at skærpe og supplere de nuværende
sanktionsmuligheder for at øge disses præventive virk
ning under hensyn til de særlige karakteristika for den
fælles markedsordning for olivenolie ; det bør derfor
bestemmes, at medlemsstaterne iværksætter sanktioner

i tilfælde af uregelmæssigheder i forbindelse med
produktionsstøtteordningen ; for at sikre at de fastsatte
sanktioner anvendes korrekt og ensartet, bør der
træffes bestemmelse om visse særlige tilfælde, i hvilke
der kan anvendes sanktioner —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

hvorimod støtten til andre olivendyrkere ydes i forhold
til antallet af oliventræer, disses produktionskapacitet

og udbyttet heraf, fastsat skønsmæssigt, idet ydelsen er
betinget af, at de pågældende oliven er høstet ;

erfaringerne viser, at uanset de gældende bestemmelser
om en lang række særlige kontrolforanstaltninger er
der problemer i forbindelse med den nøjagtige og
effektive gennemførelse af kontrollen ; dette kan
medføre uberettigede udgifter for Fællesskabet ;
under de nuværende omstændigheder bør der træffes

særlige foranstaltninger med henblik på at sikre en
korrekt og ensartet anvendelse af produktionsstøtteord
ningen ;

erfaringen viser, at producentmedlemsstaternes admi
nistrative struktur ikke er tilstrækkelig tilpasset til

gennemførelsen af den kontrol, fællesskabsbestemmel
serne foreskriver ; disse medlemsstater må derfor

nødvendigvis oprette administrativt selvstændige orga
ner, der skal varetage de pågældende opgaver ; på
(')
(J)
(■')
(4)

EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.

C 249 af 17. 9. 1983, s. S.
C 104 af 16. 4. 1984, s. 92.
C 23 af 30. 1 . 1984, s. 20. 172 af 30. 9. 1966, s. 3025/66.

(j Se side I i denne Tidende.

Artikel 1

1 . Hver producentmedlemsstat opretter i overens
stemmelse med sine retsregler et særligt kontor, som
skal varetage visse kontrolforanstaltninger og opgaver i
forbindelse med produktionsstøtteordningen for
olivenolie .

Medlemsstater, hvis produktion ikke overstiger 3 000
tons i løbet af en nærmere fastsat referenceperiode,
skal dog ikke oprette et særligt kontor. Sådanne
medlemsstater træffer alle foranstaltninger, der er
nødvendige for at sikre udførelsen af de opgaver, der i
henhold til denne artikel påhviler kontoret.
2. For at sikre den korrekte anvendelse af produk
tionsstøtteordningen skal det i stk. 1 omhandlede
kontor i overensstemmelse med det i stk. 4 omhand

lede arbejdsprogram

— påse, at de aktiviteter, der udøves af producentorga
nisationer og foreninger af sådanne, er i overens
stemmelse med Rådets forordning (EØF) nr.
(») EFT nr. L 94 af 28 . 4. 1970, s. 13.
O EFT nr. L 367 af 31 . 12. 1980, s. 87 .

Nr. L 208 / 12
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2261 /84 af 17. juli 1984 om almindelige regler for
støtte til olivenolieproduktion og til producentor
ganisationer (') ;

— kontrollere de godkendte møller ;

5.

— gennemføre statistiske undersøgelser vedrørende
produktion, forarbejdning og forbrug af olivenolie.

I en periode på tre år fra den 1 . november 1984

dækker det almindelige budget for De europæiske
Fællesskaber kontorets faktiske udgifter med
— 100 % de to første år, idet der som loft er fastsat et

samlet beløb på 14 mio ECU for det kontor, der
oprettes i Italien og 7 mio ECU for det kontor, der
oprettes i Grækenland,

— undersøge anvendelsen af olie, der er fremstillet
ved forarbejdning af oliven, samt anvendelsen af
biprodukter heraf ;

— på nationalt plan indsamle, kontrollere og bear
bejde de oplysninger, der er nødvendige for opgø
relsen af de udbytter, som omhandles i artikel 1 8 i
forordning (EØF) nr. 2261 /84
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— 50 % for det tredje år.

Medlemsstaterne har mulighed for, på betingelser, der
skal fastsættes efter fremgangsmåden i artikel 38 i
forordning nr. 136/66/EØF, at dække en del af den
finansielle byrde, der påhviler dem, ved at opkræve et
fradrag i den fællesskabsstøtte, der ydes til olivenolie
sektoren .

På medlemsstatens anmodning foretager kontoret
— gennemgang af de sager, der omhandles i artikel
15, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 2261 /84 ;
— kontrol som omhandlet i artikel 14, stk. 2, 3 og 4 i
forordning (EØF) nr. 2261 /84 ;
— den kontrol, der er fastsat i forbindelse med forbru
gerstøtten .

Medlemsstaten kan på eget initiativ eller på anmod
ning af Kommissionen ligeledes pålægge kontoret at
foretage særlige undersøgelser.
3. Kontoret har fuld administrativ uafhængighed.
Det skal af den pågældende medlemsstat tildeles alle
de beføjelser, der er nødvendige for at udføre de i stk.
2 omhandlede opgaver.

Rådet vedtager med kvalificeret flertal og på forslag af
Kommissionen inden den 1 . januar 1987 metoden for
fiannsiering af de pågældende udgifter fra produk
tionsåret 1987/ 1988 .

6.

Det årlige beløb svarende til de i stk. 5 omhand

lede faktiske udgifter vedtages af Kommissionen på
grundlag af oplysninger, som meddeles af de pågæl
dende medlemsstater. Dette beløb udbetales, når

Kommissionen har fastslået, at det pågældende kontor
er blevet oprettet og har udført sine opgaver.

Med henblik på at lette kontorets oprettelse og drift
kan det pågældende beløb udbetales ratevis i årets løb

på grundlag af kontorets årlige budget, som opstilles
inden udgangen af oktober måned for det følgende år
efter aftale med medlemsstaten og Kommissionen.

Kontoret skal have et personale, hvis antal og uddan
nelse sikrer, at -de nævnte opgaver kan løses.

4. Inden begyndelsen af hvert produktionsår
opstiller den pågældende medlemsstat på forslag af
kontoret et foreløbigt budget og et arbejdsprogram, der
skal sikre den korrekte anvendelse af produktionsstøt
teordningen, og som medlemsstaten tilsender
Kommissionen. Uden at dette i øvrigt berører
medlemsstatens ansvarsområder, kan Kommissionen

anmode denne om at foretage de ændringer i det fore
løbige budget og programmet, som Kommissionen
måtte finde hensigtsmæssige.

Repræsentanter fra Kommissionen kan til enhver tid
følge den virksomhed, der udøves af kontoret.
Kontoret sender regelmæssigt medlemsstaten og
Kommissionen rapporter om sin virksomhed. I disse
rapporter redegøres der for eventuelle vanskeligheder,
og der kan foreslås forbedringer af kontrolordningen .
(') Se side 3 i denne Tidende.

Artikel 2

I henhold til artikel 11a i forordning nr. 136/66/EØF
træffer producentmedlemsstaterne konkrete og egnede
foranstaltninger med henblik på at iværksætte sank
tioner i tilfælde af enhver overtrædelse af produktions
støtteordningen, navnlig såfremt det konstateres :
a) at oplysningerne i dyrkningserklæringen, jf. artikel
3 i forordning (EØF) nr. 2261 /84 ikke svarer til de
faktiske forhold ;

b) at den støtteberettigede mængde olivenolie er
mindre end den, som olivendyrkere, der er
medlemmer af en producentorganisation, har
anmodet om, for så vidt disse er støtteberettigede på
grundlag af den faktisk producerede mængde olie ;

c) at en producentorganisation eller en forening ikke
har overholdt de i nærværende forordning fastsatte
forpligtelser ;
d) at en mølle ikke har overholdt de i nærværende
forordning fastsatte forpligtelser.
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Artikel 3

1 . Med henblik på iværksættelsen af artikel 2 skal
medlemsstaterne mindst anvende følgende særlige
foranstaltninger :
a) I det i artikel 2, litra a), omhandlede tilfælde, skal
den pågældende olivendyrker, hvis der i den unøj

agtige dyrkningserklæring er angivet en forøgelse af
den pågældendes produktionskapacitet, som ikke
svarer til de faktiske forhold, betale et beløb, der

står i forhold til den kapacitetsforøgelse, der
fremgår heraf, og som er tilstrækkelig prohibitivt ;
b) i det i artikel 2, litra b), omhandlede tilfælde
inddriver den pågældende medlemsstat de støttebe
løb, der eventuelt er fejlagtigt udbetalt, og den
pågældende olivendyrker skal betale et beløb, der
står i forhold til det støttebeløb, der er ansøgt om
for de mængder olie, for hvilke retten til støtte ikke
er anerkendt, og som er tilstrækkelig prohibitivt.
2. I de i stk. 1 omhandlede tilfælde, og med forbe
hold af artikel 20c i forordning nr. 136/66/EØF, skal
den producentorganisation, olivendyrkeren er medlem
af, hæfte solidarisk for betalingen af de i stk. 1

kontrol af den pågældende mølle viser sig uregelmæs
sigheder, der f.eks. afviger væsentligt fra lagerregn
skabet for så vidt angår mængden af forarbejdede
oliven eller produceret olie, eller såfremt lagerregn
skabet er utilstrækkeligt eller ikke indsendes.

3. Ved bestemmelsen af, hvor længe anerkendelsen
eller godkendelsen skal inddrages, tager den kompe
tente myndighed hensyn til overtrædelsens alvor og
varighed.

4. I den période, hvor anerkendelsen eller godken
delsen er inddraget i henhold til stk. 1 og 2, kan den
pågældende medlemsstat ikke indrømme en ny aner
kendelse eller en ny godkendelse på grundlag af en
ansøgning, som måtte tilsigte en omgåelse af den
pålagte sanktion.
Såfremt inddragelsen af godkendelsen af en mølle får
alvorlige følger for forarbejdningsmulighederne i et
bestemt produktionsområde, ican det vedtages at tillade
den pågældende mølle at fungere efter en særordning.
Artikel 5

omhandlede beløb, såfremt den i overensstemmelse

med sine forpligtelser ikke korrekt har kontrolleret
den individuelle støtteansøgning og den pågældende
dyrkningserklæring.
3. Såfremt uregelmæssighedernes konsekvenser i de
i stk. 1 omhandlede tilfælde er ubetydelige, kan de
pågældende medlemsstater dog undlade at afkræve
olivendyrkerne betaling af de i stk. 1 nævnte beløb. .

Nr. L 208/ 13

Gennemførelsesbestemmelserne til denne forordning
fastsættes efter fremgangsmåden i artikel 38 i forord
ning nr. 136/66/EØF.
Artikel 6

Medlemsstaterne meddeler Kommissionen de foran

Artikel 4

staltninger, de træffer inden for rammerne af denne
forordning.

1 . Såfremt en producentorganisation eller en fore
ning ikke har foretaget dén kontrol, der påhviler den i
henhold til artikel 6, 8 og 10 i forordning (EØF) nr.
2261 /84, inddrager den pågældende medlemsstat aner
kendelsen for en periode på ét til fem produktionsår.

Artikel 7

2. Med forbehold af artikel 2, inddrager den pågæl
dende medlemsstat godkendelsen af en mølle for en
periode på ét til fem produktionsår, såfremt der ved

Denne forordning træder i kraft på dagen for dens
offentliggørelse i De Europæiske Fællesskabers
Tidende.

Den anvendes fra den 1 . november 1984.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. juli 1984.

På Rådets vegne
A. DEASY

Formand

Nr. L 208/ 14
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 2263/84

af 2. august 1984
om fastsættelse af importafgifterne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af
hvede eller rug
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

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

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

ordning for korn ('), senest ændret ved forordning
(EØF) nr. 1018/84 (2), særlig artikel 13, stk. 5,
under henvisning
regningsenhedens
anvendes inden
rammer (3), senest
2543/73 (4), særlig

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

under henvisning til udtalelse fra Det monetære
Udvalg, og
ud fra følgende betragtninger :

De importafgifter, som skal opkræves ved indførsel af
korn, af mel, af hvede og rug og af grove gryn og fine
gryn af .hvede, er fastsat ved forordning (EØF) nr.
2157/83 (^ og de senere forordninger, der ændrer
denne ;

— for sa vidt angår de valutaer, som indbyrdes holdes
inden for en a vista-margen på højst 2,25 % ,
anvendes en omregningskurs, der er baseret på
disse valutaers centralkurs, og multipliceret med

den i artikel 2b, stk. 2, i forordning (EØF) nr.

974/71 fastsatte koefficient, senest ændret ved

forordning (EØF) nr. 855/84,
— for så vidt angår de øvrige valutaer anvendes en
omregningskurs, der er baseret på det aritmetiske
gennemsnit af hver af disse valutaers a vista-kurser,
som er konstateret i en bestemt periode, i forhold
til de i foregående led nævnte fællesskabsvalutaer
samt på grundlag af ovennævnte koefficient ;

disse kurser er de kurser, der noteres fra den 1 . august
1984 ;

anvendelsen af de bestemmelser, der er nævnt i forord

ning (EØF) nr. 2157/83, på de tilbudspriser og de
dagsnoteringer, som Kommissionen har kendskab til,

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

Artikel 1

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

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

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 3. august 1984.

ning :

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 2. august 1984.

På Kommissionens vegne
Poul DALSAGER

Medlem af Kommissionen

(')
O
O
(")

EFT
EFT
-EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.

L 281
L 107
106 af
L 263

af 1 . 11 . 1975, s. 1 .
af 19. 4. 1984, s. 1 .
30. 10. 1962, s. 2553/62.
af 19. 9. 1973, s. 1 .

(s) EFT nr. L 206 af 30. 7. 1983, s. 47.
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Nr. L 208/ 15

BILAG

til Kommissionens forordning af 2. august 1984 om fastsættelse af importafgifterne for
korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug
(ECU/ton)
Position
i den fælles
toldtarif

Varebeskrivelse

10.01 B I

Blød hvede og blandsæd af hvede

10.01 B II

og rug
Hård hvede

Rug
Byg

10.02

10.03
10.04
10.05 B

Havre

A
B
C
DI
D II
A

11.01 B

1 1.02 A la)
11.02 A Ib)

74,69

128,38 (') 0
85,59 (')
68,37
39,37

Majs, andre end hybridmajs til
udsæd

10.07
10.07
10.07
10.07
10.07
11.01

Afgifterne

Boghvede
Hirse

Sorghum
Triticale
Andre varer

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

43,48 0 (*)
0

o o
73,42 0
0
o o
117,57
132;83
212,07
126,97

(') For hard hvede med oprindelse i Marokko, som transporteres direkte
fra dette land til Fællesskabet, nedsættes importafgiften med 0,60
ECU pr. ton .

(2) I henhold til forordning (EØF) nr. 435/80 opkræves ingen importaf
gift ved indførsel af varer med oprindelse i staterne i Afrika, Vestin
dien og Stillehavet eller i dé oversøiske lande og territorier i de
franske oversøiske departementer.
(') For majs med oprindelse i AVS eller OLT nedsættes importafgiften
ved indførsel i Fællesskabet med 1,81 ECU pr. ton.
(4) For hirse og sorghum med oprindelse i AVS eller OLT nedsættes
importafgiften ved indførsel i Fællesskabet med 50 % .
O For hård hvede og kanariefrø, der er produceret i Tyrkiet og transpor
teret umiddelbart fra dette til Fællesskabet, nedsættes importafgiften
med 0,60 ECU pr. ton.
(é) Den importafgift, der skal opkræves for rug, der er produceret i
Tyrkiet og transporteret umiddelbart fra dette land til Fællesskabet, er
fastsat ved Rådets forordning (EØF) nr. 1180/77 og Kommissionens
forordning (EØF) nr. 2622/71 .
I7) Ved import af det under pos. 1 0.07 D I henhørende produkt (triticale)
opkræves dog importafgiften for rug.

Nr. L 208/ 16
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 2264/84

af 2. august 1984
om fastsættelse af de præmier, hvormed importafgifterne for korn, mel og malt
skal forhøjes
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

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

— for så vidt angår de valutaer, som indbyrdes holdes
inden for en a vista-margen på højst 2,25 % ,
anvendes en omregningskurs, der er baseret på
disse valutaers centralkurs, og multipliceret med
den i artikel 2b, stk. 2, i forordning (EØF) nr.
974/71 fastsatte koefficient, senest ændret ved

forordning (EØF) nr. 855/84,

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

ordning for korn ('), senest ændret ved forordning
(EØF) nr. 101 8/84 (*), særlig artikel 15, stk. 6,
under henvisning
regningsenhedens
anvendes inden
rammer (3), senest
2543/73 (4), særlig

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

under henvisning til udtalelse fra Det monetære
Udvalg, og
ud fra følgende betragtninger :

— for så vidt angår de øvrige valutaer anvendes en
omregningskurs, der er baseret på det aritmetiske
gennemsnit af hver af disse valutaers a vista-kurser,
som er konstateret i en bestemt periode, i forhold
til de i foregående led nævnte fællesskabsvalutaer
samt på grundlag af ovennævnte koefficient ;
disse kurser er de kurser, der noteres fra den 1 . august
1984 ;

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

Artikel 1.

De præmier, hvormed importafgifterne for korn og
malt skal forhøjes, er fastsat ved forordning (EØF) nr.
2158/83 (^ og de senere forordninger, der ændrer
denne ;

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

De i artikel 15 i forordning (EØF) nr. 2727/75
omhandlede præmier, hvormed de forudfastsatte
importafgifter for korn og malt skal forhøjes, fastsættes
som angivet i bilaget.
Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 3 . august 1984.

ning :

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 2. august 1984.
På Kommissionens vegne
Poul DALSAGER

Medlem af Kommissionen

(') EFT nr. L 281 af 1 . 11 . 1975, s. 1 .
O EFT nr. L 107 af 19. 4. 1984, s. 1 .

(3) EFT nr. 106 af 30. 10. 1962, s. 2553/62.
O EFT nr. L 263 af 19. 9. 1973, s. 1 .

n EFT nr. L 206 af 30. 7. 1983, s . 50 .
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Nr. L 208 / 17

BILAG

til Kommissionens forordning af 2. august 1984 om fastsættelse af de præmier, hvormed
importafgifterne for korn, mel og malt skal forhøjes
A. Korn og mel

(ECU/ton)
Position
i den fælles
toldtarif

Løbende
måned
8

Varebeskrivelse

1 . term .

2. term .

3 . term.

9

10

11

10.01 BI

Blød hvede og blandsæd af hvede og rug

0

0

0

0

10.01 B II

Hård hvede

0

0

0

0

10.02

0

0

0

0

10.03

Rug
Byg

0

10.04

Havre

0

10.05 B

Majs, anden end hybridmajs til udsæd

0

10.07 A

Boghvede

0

0

0

0

10.07 B

Hirse

0

0

0

0

10.07 C

Sorghum

0

10,66

10,66

10,66

10.07 D

Andre varer

0

0

0

0

11.01 A

Hvedemel og mel af blandsæd af hvede og rug

0

0

0

0

3,16

3,16

0

0

6,95

0,32
0

6,95

18,94

B. Malt

(ECU/ ton)
Løbende
måned

1 . term .

2. term.

3. term.

4. term .

8

9

10

11

12

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

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

formalet

0

5,62

5,62

0,57

0,57

formalet

0

4,20

4,20

0,43

Brændt malt

0

4,90

4,90

0,50

0,43
0,50

Position
i den fælles
toldtarif

11.07 A I (a)
1 1 .07 A I (b)
11.07 All (a)

11.07 All (b)
1 1 .07 B

Varebeskrivelse

Malt af andet end hvede, ikke brændt, ikke
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 2265/84
af 2. august 1984

om fastsættelse af minimumsimportafgifter for olivenolie samt importafgifter
for andre produkter fra olivenoliesektoren
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

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

tionsproceduren for fastsættelsen af importafgifter for
olivenolie ;

under henvisning til Rådets forordning nr. 136/66/
EØF af 22. september 1966 om oprettelse af en fælles
markedsordning for fedtstoffer ('), senest ændret ved
forordning (EØF) nr. 1 556/84 (2), særlig artikel 16,

i artikel 3 i Rådets forordning (EØF) nr. 2751 /78 af 23.
november 1978 om almindelige regler for fastsættelse
af importafgiften for olivenolie ved licitation (12) er det
fastsat, at minimumsafgiften skal fastsættes for hvert af
de pågældende produkter på grundlag af en undersø
gelse af situationen dels på verdensmarkedet og dels på
Fællesskabets marked, samt de afgiftssatser tilbudsgi

stk. 2,

verne har anført ;

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr.
1514/76 af 24. juni 1976 om indførsel af olivenolie
med oprindelse i Algeriet (3), senest ændret ved forord
ning (EØF) nr. 663/84 (4), særlig artikel 5,

ved opkrævelsen af afgiften skal der tages hensyn til
bestemmelserne i aftalerne mellem Fællesskabet og
visse tredjelande ; således skal afgiften for disse lande

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr.
1521 /76 af 24. juni 1976 om indførsel af olivenolie
med oprindelse i Marokko (*), senest ændret ved
forordning (EØF) nr. 663/84 særlig artikel 5,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr.
1508/76 af 24. juni 1976 om indførsel af olivenolie
med oprindelse i Tunesien (6), senest ændret ved
forordning (EØF) nr. 11 12/84 Q, særlig artikel 5,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr.
1180/77 af 17. maj 1977 om indførsel til Fællesskabet
af visse landbrugsprodukter med oprindelse i
Tyrkiet (8), senest ændret ved forordning (EØF) nr.
664/84 (9), særlig artikel 10, stk. 2,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr.
1620/77 af 18 . juli 1977 om indførsel af olivenolie fra
Libanon (l0), og

fastsættes på grundlag af den afgift, der skal opkræves
ved indførsel fra andre tredjelande ;
gennemførelsen af ovennævnte bestemmelser for de
afgiftssatser, tilbudsgiverne har anført den 30. og 31 .
juli 1984 indebærer, at minimumsimportafgifterne
fastsættes som anført i bilag I til denne forordning ;

afgift, der skal opkræves ved indførsel af oliven henhø
rende under pos. 07.01 N II og 07.03 A II i den fælles
toldtarif, samt produkter henhørende under pos. 15.17
B I og 23.04 A II i den fælles toldtarif, skal beregnes
ud fra den minimumsimportafgift, der gælder for den
mængde olivenolie, disse produkter indeholder ; dog
kan afgiften for olivenolie ikke ligge under et forud
fastsat beløb svarende til 8 % af værdien af det

indførte produkt ; disse bestemmelser medfører, at
afgifterne fastsættes som anført i bilag II til nærvæ
rende forordning —

ud fra følgende betragtninger :

Ved forordning (EØF) nr. 3131 /78 af 28. december
1978 (' ') besluttede Kommissionen at anvende licita
(') EFT nr. 172 af 30. 9. 1966, s. 3025/66.
(2) EFT nr. L 150 af 6. 6. 1984, s. 5.
(J) EFT nr. L 169 af 28 . 6. 1976, s. 24.

O EFT nr. L 73 af 16. 3. 1984, s. 10.
H EFT nr. L 169 af 28. 6. 1976, s. 43.
(<) EFT nr. L 169 af 28. 6. 1976, s. 9.
O EFT nr. L 108 af 25. 4. 1984, s. 4.
H EFT nr. L 142 af 9. 6. 1977, s. 10.
(9) EFT nr. L 73 af 16. 3. 1984, s. 11 .
(">) EFT nr. L 181 af 21 . 7. 1977, s. 4.
(") EFT nr. L 370 af 30. 12. 1978, s. 60.

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

Minimumsimportafgifterne for olivenolie er fastsat i
bilag I.
( 12) EFT nr. L 331 af 28 . 11 . 1978, s. 6.
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Artikel 2

Afgifterne for indførsel af andre produkter fra oliven
oliesektoren er fastsat i bilag II.

Nr. L 208/ 19

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft den 3. august 1984.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 2. august 1984.

På Kommissionens vegne
Poul DALSAGER

Medlem af Kommissionen

Nr. L 208/20
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BILAG I

Minimumsimportafgifter i olivenoliesektoren
(ECU / 100 kg)
Tredjelande

Pos. i den fælles toldtarif

15.07 A la)
15.07 A Ib)
15.07 AI c)
15.07 A II a)
1 5.07 A II b)

62,00 (')
61,00 (')
63,00 (')
71,00 (2)
101,00 (3)

(') I forbindelse med indførsel af olie, henhørende under denne underposition, som helt og holdent
er fremstillet i et af nedennævnte lande og transporteret direkte fra disse lande til Fællesskabet,
nedsættes den afgift, der skal opkræves, med :
a) Spanien og Libanon : 0,60 ECU/ 100 kg ;
b) Tyrkiet : 22,36 ECU/ 100 kg, såfremt importøren fremlægger bevis for, at han har refunderet
den eksportafgift, der er indført af dette land ; denne tilbagebetaling må dog ikke overskride
den gældende afgift ;
c) Algeriet og Marokko : 24,78 ECU/ 100 kg, såfremt importøren fremlægger bevis for, at han har
refunderet den eksportafgift, der er indført af disse lande ; denne tilbagebetaling må dog ikke
. overskride den gældende afgift.
d) Tunesien : 34,78 ECU/ 100 kg, såfremt importøren fremlægger bevis for, at han har refunderet
den eksportafgift, der er indført af dette land ; denne tilbagebetaling må dog ikke overskride
den gældende afgift.
(2) I forbindelse med indførsel af olie, henhørende under denne underposition :
a) som helt og holdent er fremstillet i Algeriet, Marokko eller Tunesien og transporteret direkte fra
disse lande til Fællesskabet, nedsættes den afgift, der skal opkræves, med 3,86 ECU/ 100 kg ;
b) som helt og holdent er fremstillet i Tyrkiet og transporteret direkte fra dette land til Fællesska
bet, nedsættes den afgift, der skal opkræves, med 3,09 ECU/ 100 kg.
(3) I forbindelse med indførsel af olie, henhørende under denne underposition :
a) som helt og holdent er fremstillet i Algeriet, Marokko eller Tunesien og transporteret direkte fra
disse lande til Fællesskabet, nedsættes den afgift, der skal opkræves, med 7,25 ECU/ 100 kg ;
b) som helt og holdent er fremstillet i Tyrkiet og transporteret direkte fra dette land til Fællesska
bet, nedsættes den afgift, der skal opkræves, med 5,80 ECU/ 100 kg.

BILAG II

Importafgifter for andre produkter fra olivenoliesektoren
(ECU / 100 kg)
Pos. i den fælles toldtarif

Tredjelande

07.01 N II

13,42

07.03 A II

13,42

15.17 B la)
15.17 B Ib)

30,50

23.04 A II

48,80
5,04

Nr. L 208/21
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 2266/84

af 31 . juli 1984
om fastsættelse af interventionsopkøbspriserne for hele og halve kroppe og for

og bagfjerdinger i oksekødsektoren fra den 20. august 1984 og om ophævelse af
forordning (EØF) nr. 1222/84
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

opkøb af, bør derfor defineres på grundlag af nævnte

FÆLLESSKABER HAR —

skema ;

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

for hver kvalitet bør fastsættes de øvre og nedre græn
ser, inden for hvilke medlemsstaterne kan variere

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr.
805/68 af 27. juni 1 968 om den fælles markedsordning
for oksekød ('), senest ændret ved akten vedrørende
Grækenlands tiltrædelse, særlig artikel 6, stk. 5, litra c),

opkøbspriserne for at tage hensyn til de undergrupper,
som de anvender i henhold til artikel 3, stk. 3, i

forordning (EØF) nr. 1208/81 ;

samtidig fremlæggelse af forfjerding og bagfjerding fra
samme halve krop kan lette interventionsorganets
kontrol med overholdelse af forskrifterne for kvalitet

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr.
868/84 af 31 . marts 1984 om fastsættelse af oriente

ringsprisen og interventionsprisen for voksent kvæg
for produktionsåret 1984/85 (2), særlig artikel 3, nr. 4,

og klassificering af tilbudsformerne for kød ; interven
tionsorganerne bør gives mulighed for med henblik
herpå at anmode om samtidig fremlæggelse af de to
fjerdinger ;

og

ud fra følgende betragtninger :
I henhold til bestemmelserne i Rådets forordning

(EØF) nr. 1302/73 om fastsættelse af de almindelige
regler om intervention med hensyn til oksekød ('), skal
kvaliteterne af og tilbudsformerne for de varer, der er
genstand
for
interventionsorganernes
opkøb,
bestemmes under hensyntagen på den ene side til
nødvendigheden af at sikre en effektiv markedsstøtte
og til ligevægten mellem det pågældende marked og

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1222/84 af 2.
maj 1984 om fastsættelse af interventionsopkøbspri
serne for forfjerdinger i oksekødsektoren fra den 14.
maj 1 984 (A) bør ophæves ;

Forvaltningskomiteen for Oksekød har ikke afgivet
udtalelse inden for den af formanden fastsatte frist —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

markedet for konkurrerende animalske varer, og på
den anden side til de dermed forbundne finansielle
Artikel 1

byrder for Fællesskabet ;

under
hensyn
til
markedssituationen
i
oksekødsektoren og de foruroligende udsigter, som
skyldes de forventede følger af foranstaltningerne med
henblik på kontrol med markedet for mejeriprodukter,
bør der fastsættes mulighed for, at producenterne kan
afsætte hele og halve kroppe og for- og bagfjerdinger
af visse kvaliteter af voksent kvæg til intervention ;

ved forordning (EØF) nr. 869/84 (4) vedtog Rådet, at
Fællesskabets handelsklasseskema for slagtekroppe af

voksent kvæg, som er fastlagt ved forordning (EØF) nr.
1208/81 (5), forsøgsvis i en periode på tre år skal
anvendes i forbindelse med gennemførelsen af inter
ventionsforanstaltninger ; de produktkategorier og
-kvaliteter, som interventionsorganerne kan foretage
(<)
(2)
(<)
(4)

EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

148 af 28.
90 af 1 . 4.
132 af 15.
90 af 1 . 4.

6. 1968,
1984, s.
5. 1973,
1984, s.

s. 24.
30 .
s. 3 .
32.

O EFT nr. L 123 af 7 . 5 . 1981 , s. 3 .

1 . Fra den 20. august 1984 opkøber interventions
organerne hele og halve kroppe og for- og bagfjer
dinger af visse kvaliteter af voksent kvæg, som tilbydes
i overensstemmelse med de i forordning (EØF) nr.
2226/78 Q fastsatte regler, til priser, der er fastsat for
hver vare i bilaget.

2. Opkøbsprisen for hver af de i stk. 1 omhandlede
kvaliteter kan forhøjes med højst 2 ECU eller
formindskes med højst 5 ECU for at tage hensyn til
den i artikel 3, stk. 3, i forordning (EØF) nr. 1208/81
omhandlede mulighed for at foretage en underopde
ling af hver af fællesskabsskemaets klasser.
3. Medlemsstater, som foretager en underopdeling
af de klasser, som er omhandlet i stk. 2, bemyndiges til
at begrænse interventionskøbene til visse af disse
underklasser.

(-) EFT nr. L 117 af 3 . 5 . 1984, s. 25 .
O EFT nr. L 261 af 26. 9 . 1978 , s. 5.

Nr. L 208/22
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4. Kun kød fra handyr omfattes af interventions
opkøb efter ovennævnte bestemmelser.

5.

På anmodning fra det pågældende interventions

organ fremlægges fjerdinger fra samme halve krop
sammen .
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Artikel 2

Forordning (EØF) nr. 1222/84 ophæves med virkning
fra den 20. august 1984.
Artikel 3

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

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 31 . juli 1984.
På Kommissionens vegne
Poul DALSAGER

Medlem af Kommissionen
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Nr. L 208/23

BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE

Kategori

A : Slagtekroppe af unge ikke-kastrerede handyr på under to år,

Kategori

C : Slagtekroppe af kastrerede handyr.

Kategorie A : Schlachtkörper von jungen männlichen, nicht kastrierten Tieren von weniger
als 2 Jahren,

Kategorie C : Schlachtkörper von männlichen kastrierten Tieren.

Κατηγορία A : Σφάγια νεαρών μη ευνουχισμένων αρρένων ζώων κάτω των 2 ετών,
Κατηγορία C : Σφάγια ευνουχισμένων αρρένων ζώων.
Category
Category

A : Carcases of uncastrated young male animals of less than two years of age,
C : Carcases of castrated male animals.

Catégorie A : Carcasses de jeunes animaux mâles non castrés de moins de 2 ans,
Catégorie C : Carcasses d'animaux mâles castrés.
Categoria A : Carcasse di giovani animali maschi non castrati di età inferiore a 2 anni,
Categoria C : Carcasse di animali maschi castrati.
Categorie
Categorie

A : Geslachte niet-gecastreerde jonge mannelijke dieren minder dan 2 jaar oud,
C : Geslachte gecastreerde mannelijke dieren.
Opkøbspris i ECU pr. 100 kg af produkterne
Ankaufspreis in ECU je 100 kg des Erzeugnisses
Τιμή αγοράς σε ECU ανά 100 χγρ προϊόντων
Buying-in price in ECU per 100 kg of product

Prix d'achat en Êcus par 100 kilogrammes de produits
Prezzi di acquisto in ECU per 100 kg di prodotti
Aankoopprijs in Ecu per 100 kg produkt

BELGIQUE/BELGIË

— Quartiers avant, découpe droite à 8 côtes, provenant des :
— Voorvoeten,
Categorie A
Catégorie A
Catégorie A
Catégorie A
Catégorie C
Catégorie C

recht afgesneden op 8
classe R2 / Categorie
classe R3 / Categorie
classe 02 / Categorie
classe 03 / Categorie
classe R3 / Categorie
classe 03 / Categorie

ribben, afkomstig van :
A klasse R2
A klasse R3
A klasse 02
A klasse 03
C klasse R3
C klasse 03

274,717
272,317
269,917
265,917
270,120
266,120

DANMARK

— Forfjerdinger, udskåret, med 5 ribben, idet slag og bryst bliver siddende på for
fjerdingen, af:
Kategori
Kategori
Kategori
Kategori
Kategori
Kategori

A
A
A
A
C
C

klasse
klasse
klasse
klasse
klasse
klasse

R2
R3
02
03
R3
03

255,849
253,599
251,349
247,599
239,666
235,916

— Forfjerdinger, lige udskåret med 8 ribben, af:
Kategori
Kategori
Kategori
Kategori
Kategori
Kategori

A
A
A
A
C
C

klasse
klasse
klasse
klasse
klasse
klasse

R2
R3
02
03
R3
03

272,906
270,506
268,106
264,106
255,644
251,644
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DEUTSCHLAND

— Vorderviertel, auf 5 Rippen geschnitten, Fleisch- und Knochendünnung bleiben
am Vorderviertel, stammend von :

Kategorie
Kategorie
Kategorie
Kategorie
Kategorie
Kategorie
Kategorie

A
A
A
A
C
C
C

Klasse
Klasse
Klasse
Klasse
Klasse
Klasse
Klasse

U2
U3
R2
R3
U3
R3
R4

269,999 ■
267,749
262,499
260,249
260,887
253,387
251,137

— Vorderviertel, auf 8 Rippen quergeschnitten, stammend von :
Kategorie
Kategorie
Kategorie
Kategorie
Kategorie
Kategorie
Kategorie

A
A
A
A
C
C
C

Klasse
Klasse
Klasse
Klasse
Klasse
Klasse
Klasse

U2
U3
R2
R3
U3
R3
R4

287,999
285,599
279,999
277,599
278,279
270,279
267,879

EΛAAΔA

— Εμπρόσϋια τεταρτημόρια κοπής με 5 πλευρές —η λάπα να αποτελεί τμήμα
του εμπροσθίου τεταρτημορίου— προερχόμενο από:
Κατηγορία
Κατηγορία
Κατηγορία
Κατηγορία

A
A
A
A

κλάση
κλάση
κλάση
κλάση

R2
R3
02
03

277,509
275,259
273,009
269,259

— Εμπρόσθια τεταρτημόρια κοπής με 8 πλευρές —η λάπα να αποτελεί τμήμα
του εμπροσSίου τεταρτημορίου— προερχόμενα από:
Κατηγορία
Κατηγορία
Κατηγορία
Κατηγορία

A
A
A
A

κλάση
κλάση
κλάση
κλάση

R2
R3
02
03

277,509
275,259
273,009
269,259

FRANCE

— jQuartiers avant, découpe à 5 côtes, le caparaçon faisant partie du quartier
avant, provenant des :
Catégorie
Catégorie
Catégorie
Catégorie
Catégorie
Catégorie
Catégorie
Catégorie
Catégorie
Catégorie
Catégorie
Catégorie

A
A
A
A
A
A
C
C
C
C
C
C

classe
classe
classe
classe
classe
classe
classe
classe
classe
classe
classe
classe

U2
U3
R2
R3
02
03
U2
U3
U4
R3
R4
03

275,308
273,058
265,558
263,308
261,058
257,308
282,263
280,013
273,263
271,013
268,763
265,763

— Quartiers avant, découpe droite à 10 côtes, provenant des :
Catégorie A classe U2
Catégorie
Catégorie
Catégorie
Catégorie
Catégorie
Catégorie
Catégorie
Catégorie
Catégorie
Catégorie

A
A
A
A
A
C
C
C
C
C

classe
classe
classe
classe
classe
classe
classe
classe
classe
classe

U3
R2
R3
02
03
U2
U3
U4
R3
R4

Catégorie C classe 03

.

'

293,662
291,262
283,262
280,862
278,462
274,462
30.1,080
298,680
291,480
289,080
286,680
283480
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Nr. L 208/25

IRELAND

— Forequarters, cut at fifth rib, with thin flank included in the forequarter, from :
Category
Category
Category
Category
Category

C
C
C
C
C

class
class
class
class
class

U3
U4
R3
R4
03

249,426
244,176
243,426
241,176
239,676

— Forequarters, straight cut at 10th rib, from :
Category
Category
Category
Category
Category

C
C
C
C
C

class
class
class
class
class

U3
U4
R3
R4
03

266,054
260;454
259,654
257,254
255,654

ITALIA

— Quarti anteriori, taglio a 8 costole, il pahcettone fa parte del quarto anteriore,
provenienti dai :
Categoria
Categoria
Categoria
Categoria
Categoria
Categoria

A
A
A
A
A
A

classe
classe
classe
classe
classe
classe

U2
U3
R2
R3
02
03

286,056
283,866
276,566
274,376
272,186
268,536

— Quarti anteriori, taglio a 5 costole, il pancettone fa parte del quarto anteriore,
provenienti dai :

Categoria
Categoria
Categoria
Categoria
Categoria
Categoria

A
A
A
A
A
A

classe
classe
classe
classe
classe
classe

U2
U3
R2
R3
02
03

286,056
283,866
276,566
274,376
272,186
268,536

LUXEMBOURG

— Quartiers avant, découpe à 5 côtes, le caparaçon faisant partie du quartier
avant, provenant des :
Catégorie
Catégorie
Catégorie
Catégorie

A
A
C
C

classe
classe
classe
classe

R2
02
R3
03

259,366
254,866
253,403
249,653

— Quartiers avant, découpe droite à 8 côtes, provenant des :
Catégorie
Catégorie
Catégorie
Catégorie

A
A
C
C

classe
classe
classe
classe

R2
02
R3
03

276,657
271,857
270,297
266,297

NEDERLAND

— Voorvoeten, afgesneden op 5 ribben, waarbij de flank, de platte ribben en de
naborst aan de voorvoet vastzitten, afkomstig van :
Categorie A klasse R2
Categorie A klasse R3

258,164
255,914

— Voorvoeten, recht afgesneden op 8 ribben, afkomstig van :
Categorie A klasse R2
Categorie A klasse R3

275,374
272,974
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UNITED KINGDOM
A. Great Britain

— Forequarters, cut at fifth rib, with thin flank included in the forequarter,
from :
Category C class U2
Category C class U3
Category C class U4
Category C class R3
Category C class R4
— Forequarters, straight cut at 10th rib, from :
Category C class U2
Category C class U3
Category C class U4
Category C class R3
Category C class R4

252,911
250,661
245,41 1
243,161
240,911
269,771
267,371
261,771
259,371
256,971

B. Northern Ireland

— Forequarters, cut at fifth rib, with thin flank included in the forequarter,
from :
Category
Category
Category
Category
Category

C
C
C
C
C

class
class
class
class
class

U3
U4
R3
R4
03

249,426
244,176
243,426
241,176
239,676

— Forequarters, straight cut at 10th rib, from :
Category
Category
. Category
Category
Category

C
C
C
C
C

class
class
class
class
class

U3
U4
R3
R4
03

BELGIQUE/BELGIË
— Quartiers arrière, découpe droite à 5 côtes :
— Achtervoeten, recht afgesneden op 5 ribben :
Catégorie A classe R2 / Categorie A klasse R2
Catégorie A classe R3 / Categorie A klasse R3
Catégorie A classe 02 / Categorie A klasse 02
Catégorie A classe 03 / Categorie A klasse 03
Catégorie C classe R3 / Categorie C klasse R3
Catégorie C classe 03 / Categorie C klasse 03
— Quartiers arrière, découpe à 8 côtes, dite « pistola » :
— Achtervoeten, „pistola "-snit op 8 ribben :
Catégorie A classe R2 / Categorie A klasse R2
Catégorie A classe R3 / Categorie A klasse R3
Catégorie A classe 02 / Categorie A klasse 02
Catégorie A classe 03 / Categorie A klasse 03
Catégorie C classe R3 / Categorie C klasse R3
Catégorie C classe 03 / Categorie C klasse 03

266,054
260,454
259,654
257,254
255,654

412,075
408,475
404,875
398,875
405,180
399,180

429,245
425,495
421,745
415,495
422,063
415,813

DANMARK

— Bagfjerdinger, udskåret med 5 ribben :
Kategori A klasse R2
Kategori A klasse R3
Kategori A klasse 02
Kategori A klasse 03
Kategori C klasse R3
Kategori C klasse 03
— Bagfjerdinger, udskåret med 8 ribben, såkaldte »pistoler« :
Kategori
Kategori
Kategori
Kategori
Kategori
Kategori

A
A
A
A
C
C

klasse
klasse
klasse
klasse
klasse
klasse

R2
R3
02
03
R3
03

409,358
405,758
402,158
396,158
383,466
377,466
426,415
422,665
418,915
412,665
399,444
393,194
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DEUTSCHLAND

— Hinterviertel, gerade Schnittführung mit 5 Rippen :
Kategorie A Klasse U2
Kategorie A Klasse U3
Kategorie A Klasse R2
Kategorie A Klasse R3
Kategorie C Klasse U3
Kategorie C Klasse R3
Kategorie C Klasse R4

431,999
428,399
419,999
416,399
417,419
405,419
401,819

ΕΛΛΑΔΑ

— Οπίσθια τέταρτα ευθείας τομής με 5 πλευρές:
Κατηγορία A κλάση R2
Κατηγορία A κλάση R3
Κατηγορία A κλάση 02
Κατηγορία A κλάση 03

444.014
440,414
436,814
430,814

— Οπίσθια τέταρτα τομής pistola με 8 πλευρές:
Κατηγορία A κλάση R2
Κατηγορία A κλάση R3
Κατηγορία A κλάση 02
Κατηγορία A κλάση 03

462,515
458,765
455.015
448,765

FRANCE

— Quartiers arrière, découpe droite à 3 côtes :
Catégorie
Catégorie
Catégorie
Catégorie
Catégorie
Catégorie
Catégorie
Catégorie
Catégorie
Catégorie
Catégorie
Catégorie

A
A
A
A
A
A
C
C
C
C
C
C

classe
classe
classe
classe
classe
classe
classe
classe
classe
classe
classe
classe

U2
U3
R2
R3
02
03
U2
U3
U4
R3
R4
03

— Quartiers arrière, découpe à 8 côtes, dite « pistola » :
Catégorie A classe U2
Catégorie
Catégorie
Catégorie
Catégorie
Catégorie
Catégorie
Catégorie
Catégorie
Catégorie
Catégorie
Catégorie

A
A
A
A
A
C
C
C
C
C
C

classe
classe
classe
classe
classe
classe
classe
classe
classe
classe
classe

U3
R2
R3
02
03
U2
U3
U4
R3
R4
03

440,492
436,892
1,892
421,292
417,692
411,692
451,620
448,020
437,220
433,620
430,020
425,220

458,846
455,096
442,596
436,846
435,096
428,846
470,438

466,688
455,438
451,688
447,938
442,938

IRELAND

— Hindquarters, straight cut at third rib :
Category C class U3
Category C class U4
Category C class R3
Category C class R4
Category C class 03

399,082
390,682
389,482
385,882
383,482

— Hindquarters, '
Category C class
Category C class
Category C class
Category C class
Category C class

415,710
406,960
405,710
401,960
399,460

pistola
cut at' eighth rib :

U3
U4
R3
R4
03
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ITALIA

— Quarti posteriori, taglio a 5 costole, detto pistola :
Categoria
Categoria
Categoria
Categoria
Categoria
Categoria

A
A
A
A
A
A

classe
classe
classe
classe
classe
classe

U2
U3
R2
R3
02
03

497,660
493,850
481 , ISO
477,340
473,530
467,180

— Quarti posteriori, taglio a 8 costole, detto pistola :
Categoria
Categoria
Categoria
Categoria
Categoria
Categoria

A
A
A
A
A
A

classe
classe
classe
classe
classe
classe

U2
U3
R2
R3
02
03

497,660
493,850
481,150
477,340
473,530
467.180

LUXEMBOURG

— Quartiers arrière, découpe droite à i côtes :
Catégorie
Catégorie
Catégorie
Catégorie

A
A
C
C

classe
classe
classe
classe

R2
02
R3
03

414,985
407,785
405,445

399,445

— Quartiers arrière, découpe à 8 côtes, dite « pistola » :
Catégorie A classe R2
Catégorie A classe Ol
Catégorie C classe R3
Catégorie C classe 03

432,276
424,776
422,339
416,089

NEDERLAND

— Achtervoeten, recht afgesneden op 5 ribben :
Categorie A klasse R2
Categorie A klasse R3

413,062
409,462

UNITED KINGDOM
A. Great Britain

— Hindquarters, straight cut at third rib :
Category C class U2
Category C class U3
Category C class U4
Category C class R3
Category C class R4

404,657
401,057
392,657
389,057
385,457

— Hindquarters, '
Category C class
Category C class
Category C class
Category C class
Category C class

421,518
417,768
409,Q18
405,268
401,518

pistola
cut at
' eighth rib :
U2
U3
U4
R3
R4

B. Northern Ireland

— Hindquarters, straight cut at third rib :
Category
Category
Category
Category
Category

C
C
C
C
C

class
class
class
class
class

— Hindquarters, '
Category
Category
Category
Category
Category

C
C
C
C
C

class
class
class
class
class

399,082
390,682
389,482
385,882
383,482

U3
U4
R3
R4
03

pistola
cut at' eighth rib :
U3
U4
R3
R4
03

415,710
406,960
405,710
401,960

399,460
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BELGIQUE / BELGIË
— Carcasses, detni-carcasses :
— Hele dieren, halve dieren :

Catégorie
Catégorie
Catégorie
Catégorie
Catégorie
Catégorie

A
A
A
A
C
C

classe
classe
classe
classe
classe
classe

R2
R3
02
03
R3
03

/
/
/
/
/
/

Categorie
Categorie
Categorie
Categorie
Categorie
Categorie

A
A
A
A
C
C

klasse
klasse
klasse
klasse
klasse
klasse

R2
R3
02
03
R3
03

343,396
340,396
337,396
332,396
337,650
332,650

DANMARK

— Hele og halve kroppe :

Kategori
Kategori
Kategori
Kategori
Kategori
Kategori

A
A
A
A
C
C

klasse
klasse
klasse
klasse
klasse
klasse

341,132
338,132
335,132
330,132
319,555
314,555

R2
R3
02
03
R3
03

DEUTSCHLAND

— Ganze oder halbe Tierkörper :
Kategorie
Kategorie
Kategorie
Kategorie
Kategorie
Kategorie
Kategorie

A
A
A
A
C
C
C

Klasse
Klasse
Klasse
Klasse
Klasse
Klasse
Klasse

U2
U3
R2
R3
U3
R3
R4

359,999
356,999

349,999
346,999
347,849
337,849
334,849

ΕΛΛΑΔΑ

— Σφάγια, ημισφάγια:

Κατηγορία
Κατηγορία
Κατηγορία
Κατηγορία

A
A
A
A

κλάση
κλάση
κλάση
κλάση

R2
R3
02
03

370,012
367,012
364,012
359,012

FRANCE

— Carcasses, demi-carcasses :

Catégorie
Catégorie
Catégorie
Catégorie
Catégorie
Catégorie
Catégorie
Catégorie
Catégorie
Catégorie
Catégorie
Catégorie

A
A
A
A
A
A
C
C
C
C
C
C

classe
classe
classe
classe
classe
classe
classe
classe
classe
classe
classe
classe

U2
U3
R2
R3
02
03
U2
U3
U4
R3
R4
03

367,077
364,077
354,077
351,077
348,077
343,077
376,350
373,350 364,350
361,350
358,350
354,350

IRELAND

— Carcases, half-carcases :
Category
Category
Category
Category

C
C
C
C

class
class
class
class

U3
U4
R3
R4

Category C class 03

332,568
325,568
324,568
321,568
319,568
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ITALIA

— carcasse, mezzene e quarti :

Categoria
Categoria
Categoria
Categoria
Categoria
Categoria

A
A
A
A
A
A

classe
classe
classe
classe
classe
classe

U2
U3
R2
R3
02
03

391,858
388,858
378,858
375,858
372,858
367,858

LUXEMBOURG

— Carcasses, demi-carcasses :

Catégorie
Catégorie
Catégorie
Catégorie

A
A
C
C

classe
classe
classe
classe

R2
02
R3
03

345,821
339,821
337,871
332,871

NEDERLAND

— Hele dieren, halve dieren :

Categorie A klasse R2
Categorie A klasse R3

344,218
341,218

UNITED KINGDOM

A. Great Britain

— Carcases, half-carcases :
Category
Category
Category
Category
Category

C
C
C
C
C

class
class
class
class
class

U2
U3
U4
R3
R4

337,214
334,214
327,214
324,214
321,214

B. Northern Ireland

— Carcases, half-carcases :
Category
Category
Category
Category
Category

C
C
C
C
C

class
class
class
class
class

U3
U4
R3
R4
03

332,568
325,568
324,568
321,568
319,568
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Nr. L 208/31

KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 2267/84
af 31 . juli 1984

om ydelse af en skønsmæssigt forudfastsat støtte til privat oplagring af hele og
halve kroppe og for- og bagfjerdinger i oksekødsektoren
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
europæiske økonomiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr.
805/68 af 27. juni 1968 om den fælles markedsordning
for oksekød ('), senest ændret ved akten vedrørende
Grækenlands tiltrædelse, særlig artikel 6, stk. 5, litra b),
og artikel 8 , stk. 2, og

for at undgå at finansiere den normale private op
lagring bør der fastsættes store mindstemængder ;

under hensyn til markedsudsigterne bør der fastsættes
oplagringsperioder på mellem 9 og 1 2 måneder ; for at
gøre ordningen effektivere bør det bestemmes, at der
kan udbetales forskud på støtten, forudsat at der stilles
sikkerhed ;

i betragtning af de usædvanlige forhold på oksekøds
ud fra følgende betragtninger :

Under hensyn til de alvorlige vanskeligheder pa
markedet for oksekød som følge af de usædvanligt
omfattende slagtninger af voksent kvæg bør der ydes
støtte til privat oplagring af kød af voksent kvæg ;

bestemmelserne i Kommissionens forordning (EØF)
nr. 1091 /80 (-),. senest ændret ved forordning (EØF) nr.
2826/82 (-*), bør følges, for så vidt angår ydelse af støtte
til privat oplagring af oksekød ;

det bør sikres, at de pågældende dyr udelukkende
slagtes på slagterier, der er godkendt og kontrolleret i
henhold til Rådets direktiv 64/433/EØF (4), senest
ændret ved direktiv 83/90/EØF (5) ;

markedet og for at tilskynde de erhvervsdrivende til at
gøre brug af privat oplagring bør det fastsættes, at
produkter, der er omfattet af en kontrakt om privat

oplagring, for en begrænset periode samtidigt kan
underlægges den ordning, der er fastlagt i artikel 5, stk.
1 , i forordning (EØF) nr. 565/80 af 4. marts 1980 om
forudbetaling af eksportrestitutioner for landburgspro
dukter (*) ; som følge af de kontraktlige oplagringspe
rioder er det nødvendigt at fastsætte undtagelsesbe

stemmelser til artikel 1 1 , stk. 2, i forordning (EØF) nr.
798/80 af 31 . marts 1980 om gennemførelsesbestem
melser for forudbetaling af eksportrestitutioner og
positive monetære udligningsbeløb for landburgspro
dukter (9), senest ændret ved forordning (EØF) nr.
1663/81 ('"), med hensyn til den periode, i hvilken
produktene kan være underlagt den ordning, som er
fastsat i forordning (EØF) nr. 565/80 ;

der bør åbnes mulighed for at nedsætte oplagringens
varighed, såfremt det kød, der udtages fra lager, skal
udføres ; der skal føres bevis for, at kødet er blevet

i henhold til artikel 3 i Rådets forordning (EØF) nr.
989/68 (6), ændret ved forordning (EØF) nr. 428/77 Q,
kan der træffes afgørelse om nedsættelse eller forlæn
gelse af oplagringens varighed, såfremt markedssitua
tionen kræver det ; ud over støtten, der ydes for en
bestemt oplagringsperiode, bør der forfor fastsættes
beløb, der enten skal lægges til eller trækkes fra i
tilfælde af forlængelse eller nedsættelse af denne varig
hed ;
')
2)
!)
4)
")
*)

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT
EFT
0 EFT

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L 148 af 28 . 6. 1968 , s. 24.
L 114 af 3. 5. 1980, s. 18.
L 297 af 23 . 10 . 1982, s. 18 .
121 af 29. 7. 1964, s. 2012/64.
L 59 af 5. 3 . 1983, s. 10 .
L 169 af 18 . 7. 1968, s. 10.
nr. L 61 af 5. 3 . 1977, s . 17.

udført på samme måde, som når det drejer sig om
restitutioner, dvs. i henhold til Kommissionens forord

ning (EØF) nr. 2730/79 ("), senest ændret ved forord
ning (EØF) nr. 519/83 (,2) ;

medlemsstaterne meddeler Kommissionen de oplys
ninger, der er nødvendige for, at denne kan følge virk
ningerne af ordningen med privat oplagring ;
O EFT nr. L 62 af 4. 3 . 1980, s. 5.
O EFT nr. L 87 af 31 . 3 . 1980, S. 42.
('") EFT nr. L 166 af 24. 6. 1981 , s. 9 .
(") EFT nr. L 317 af 12. 12. 1979, s. 1 .
H EFT nr. L 58 af 5 . 3 . 1983, s . 5 .
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b) den bageste del af den halve krop, sakaldt »lige«
udskåret med mindst tre ribben og højst fem
ribben af en gennemsnitsvægt på mindst 55 kg.

de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i
overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomi
teen for oksekød —

— forstås ved en forfjerding :
a) den forreste del af den halve krop, udskåret som
såkaldt »pistol« med mindst fem afskårne ribben
og højst otte afskårne ribben, af en gennem
snitsvægt på mindst 55 kg, idet slaget ikke er
fjernet fra forfjerdingen,

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

eller

b) den forreste del af den halve krop, såkaldt »lige«
udskåret med mindst otte ribben og højst ti
ribben, af en gennemsnitsvægt på mindst 55 kg.

1 . Fra den 20. august til den 23. november 1984
kan der indgives ansøgninger om støtte til privat op

lagring af en af de udskæringsvarianter hidrørende fra
voksent kvæg, som de er defineret i artikel 2, stk. 2.
Artikel 3

Støtten er fastsat i bilaget pr. ton ikke-udbenet kød for
hver af disse udskæringsformer i henhold til artikel 6,
stk. 1 , i forordning (EØF) nr. 1091 /80.
Hvis det af hensyn til de mængder, for hvilke der
ansøges om kontrakt, eller af hensyn til markedssitua
tionen er påkrævet, kan fristen for indgivelse af ansøg
ningen ændres.

2. Støtten tilpasses i tilfælde af forlængelse eller
nedsættelse af oplagringens varighed. De beløb, der
skal lægges til pr. måned eller trækkes fra pr. dag for
hver af de udskæringsformer, der er nævnt i artikel 2,
stk. 2, er fastsat i bilaget.

3 . Medmindre andet er bestemt i denne forordning,
finder bestemmelserne i forordning (EØF) nr. 1091 /80
anvendelse .

1 . Mindstemængden pr. kontrakt er 20
omregnet til ikke-udbenet kød.
2.

tons

Kontrakten kan kun omfatte ikke-udbenet kød i

en af de udskæringsformer, der er nævnt i artikel 2,
stk. 2.

3. Indlagringen skal sluttes senest 28 dage efter
datoen for kontraktens slutning.
Artikel 4
1.

Med

forbehold

af

stk .

2

kan

kontrahenten

opskære eller udbene de varer, der er anført i artikel 2,
stk. 2, i deres helhed eller for en dels vedkommende,

på betingelse af, at kun den mængde, for hvilken
kontrakten er indgået, behandles, og at alt det kød, der
fremkommer ved opskæringen eller udbeningen ,
anbringes på lager.

Artikel 2

afsnit A, litra a) til e), i Rådets direktiv 64/433/EØF.

2. Såfremt den mængde, der indlagres i uforarbejdet
stand, eller i tilfælde af opskæring eller udbening, den
oprindelige mængde, der er medgået hertil, er mindre
end den mængde, for hvilken kontrakten er indgået

2.

a) udgør 90 % eller derover af denne mængde,

1.

Der kan kun ydes støtte til privat oplagring af

kød, der er fremstillet i henhold til artikel 3, stk. 1 ,

Ved anvendelse af denne forordning

og :

nedsættes støtten som omhandlet i artikel 1 , stk. 1 ,
andet afsnit, tilsvarende ;

— skal hele kroppe have en gennemsnitsvægt på
mindst 220 kg,

— skal halve kroppe have en gennemsnitsvægt på
mindst 110 kg,

— forstås ved bagfjerding :

a) den bageste del af den halve krop, udskåret som
såkaldt »pistol« med mindst fem afskårne ribben
og højst otte afskårne ribben af en gennemsnits
vægt på mindst 55 kg ; »pistolen« er skåret ind
til hoftebenet og i et lige snit langs filet'en,
således at denne er adskilt fra bryst og slag, eller

b) udgør under 90 % af denne mængde, ydes der
ingen støtte til privat oplagring.
3.

Hvis det indlagrede kød er udbenet og :

a) der ved udbeningen er fremstillet 69 kg
derunder af hver 100 kg ikke-udbenet kød,
ingen støtte til privat oplagring ;
b) der ved udbeningen er fremstillet over 69 kg,
under 77 kg af hver 100 kg ikke-udbenet

eller
ydes

men
kød,

nedsættes støtten som omhandlet i artikel 1 , stk. 1 ,
andet afsnit, tilsvarende.
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4.

Der ydes ingen støtte :

a) for den indlagrede mængde i uforarbejdet stand,
eller ved opskæring eller udbening af den mængde,
der er medgået hertil, som overstiger den mængde,
for hvilken der er indgået kontrakt ;
b) for den indlagrede mængde udbenet kød, der over
stiger 77 kg udbenet kød pr. 100 kg ikke-udbenet

Nr. L 208 /33

den mængde kød, der er omfattet af kontrakten, men
mindst 10 tons, på betingelse af, at det senest 60 dage
efter udlagringen
— har forladt Fællesskabets område i den i artikel 9,

stk. 2, i forordning (EØF) nr. 2730/79 angivne
betydning ;
— har nået sin destination i de i artikel 5, stk. 1 , i

kød medgået hertil.

forordning

(EØF)

nr.

2730/79

omhandlede

tilfælde ;
Artikel 5

1 . Oplagringens varighed er 9, 10, 11 eller 12
måneder afhængigt af den anmodning, oplagringsvirk
somheden fremsætter ved indgivelsen af ansøgningen
som omhandlet i artikel 1 , stk. 1 , første afsnit.
2.

— er anbrangt på et godkendt proviantoplag i
henhold til bestemmelserne i artikel 26 i forord

ning (EØF) nr. 2730/79.

Mindst to arbejdsdage før en udlagring begynder,
underretter oplæggeren interventionsorganet herom og
angiver, hvilke mængder han har til hensigt at udføre.

Der erhverves kun ret til støtte, såfremt den

samlede mængde kød har været oplagret i hele oplag
ringsperioden.

Ved anvendelsen af første afsnit fremlægges bevis på

3.

2. Ved anvendelsen af bestemmelserne i stk. 1 ,
nedsættes støtten i henhold til artikel 1 , stk. 2, idet

Efter kontraktlig oplagring i tre måneder kan der,

hvis oplæggeren anmoder herom, udbetales et enkelt
forskud på støtten, såfremt denne stiller en sikkerhed
svarende til forskudsbeløbet plus 20 % .
Forskudsbeløbet må ikke være større end den støtte,

der svarer til oplagringsperioden, og omregnes til
national valuta ved hjælp af den repræsentative kurs,
der gælder på datoen for indgåelse af oplagringkon
trakten .

4.

tilsvarende måde som ved restitutioner.

den første udlagringsdag ikke medregnes til den
kontraktlige oplagringsperiode.
3.

Hvis artikel 5, stk. 3, anvendes før stk. 1 ,

opkræves der af oplæggeren et beløb svarende til
forskellen mellem det udbetalte forskud på støtten og
det i stk. 2 nævnte beløb.

Den i stk. 3 omhandlede sikkerhed stilles efter

kontrahentens valg i form af et kontant beløb eller en

Artikel 8

garanti, der ydes af et institut, som opfylder de krite
rier, der fastsættes af den medlemsstat, i hvilken
sikkerheden stilles.

5.

Bestemmelserne i artikel 5, stk. 2 og 3, i forord

ning (EØF) nr. 1091 /80 finder også anvendelse på den
i stk. 3 omhandlede sikkerhed.

Den i artikel 4, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 1091 /80
omhandlede sikkerhed udgør
— 130 ECU/t for kontrakter vedrørende hele og halve
kroppe,
— 165 ECU/t for kontrakter vedrørende bagfjerdin
ger,

Artikel 6

1 . Som undtagelse fra artikel 2, stk. 4, i forordning
(EØF) nr. 1091 /80 kan produkter, for hvilke der er
indgået en kontrakt om privat oplagring, samtidigt
underlægges den ordning, der er fastsat i artikel 5, stk.
1 , i forordning (EØF) nr. 565/80.

2. Som undtagelse fra artikel 11 , stk. 2, i forordning
(EØF) nr. 798/80 er den i nævnte artikel omhandlede
periode i så fald på 12 måneder.

— 95 ECU/t for kontrakter vedrørende forfjerdinger.

Artikel 9

Medlemsstaterne underretter inden torsdag i hver uge
pr. telex Kommissionen om resultaterne af anven
delsen af denne forordnings artikel 5, stk. 3, artikel 6,
stk. 1 og artikel 7, stk. 1 .

Artikel 7

Artikel 10

1 . Ved udløbet af en oplagringsperiode på to
måneder kan oplæggeren udtage hele eller en del af

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentlig
gørelsen i De Europæiske Fcellesskabers Tidende,

Nr. L 208/34
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Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 31 . juli 1984.

På Kommissionens vegne
Poul DALSAGER

Medlem af Kommissionen

BILAG

Støttebeløb i ECU/t for

Beløb i ECU/t

en oplagringsperiode på
Produkter, til hvilke

der ydes støtte

a) Hele eller halve kroppe, ferske eller
kølede, af en gennemsnitsvægt på
mindst henholdsvis 220 og 110 kg

9 mdr.

10 mdr.

1 1 mdr.

12 mdr.

der skal

lægges til
pr. måned

der skal
trækkes fra

pr. dag

640

660

680

700

35

0,65

820

840

860

880

40

0,65

805

825

845

865

40

0,65

460

480

500

520

30

0,65

475

495

515

535

30

0,65

b) Bagfjerdinger, udskåret som såkaldt
»pistol« med mindst fem og højst otte
afskårne ribben, ferske eller kølede, af

en gennemsnitsvægt på mindst 55 kg
c) Bagfjerdinger, af såkaldt »lige udskæ
ring« med mindst tre og højst fem
afskårne ribben, ferske eller kølede af

en gennemsnitsvægt på mindst 55 kg
d) Forfjerdinger, udskåret som såkaldt
»pistol« med mindst fem og højst otte
afskårne ribben, ferske eller kølede, af

en gennemsnitsvægt på mindst 55 kg

e) Forfjerdinger, af såkaldt »lige udskæ
ring« med mindst otte og højst ti
afskårne ribben, ferske eller kølede af

en gennemsnitsvægt på mindst 55 kg
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Nr. L 208 /35

KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 2268/84

af 31 . juli 1984

om særligt salg af interventionssmør med henblik på eksport til visse lande og
om ændring af forordning (EØF) nr. 1687/76
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESKABER 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 markedsordning
for mælk og mejeriprodukter ('), senest ændret ved
forordning (EØF) nr. 1 557/84 (2), særlig artikel 6, stk. 7,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr.
1223/83 af 20. maj 1983 om de vekselkurser, der skal
anvendes inden for landbrugssektoren (*), senest
ændret ved forordning (EØF) nr. 855/84 (4), særlig
artikel 4, og
ud fra følgende betragtninger :
Det er fastsat i artikel 6 i Rådets forordning (EØF) nr.
985/68 af 15. juli 1968 om fastsættelse af almindelige

regler for interventionsforanstaltninger på markedet
for smør og fløde (^ senest ændret ved forordning
(EØF) nr. 3521 /83 (6), at der kan fastlægges særlige
bestemmelser for udbud til salg med henblik på

eksport, således at der kan tages hensyn til særlige krav
i forbindelse med sådant salg, og således at det kan
sikres, at produktets bestemmelsessted ikke ændres ;

ankomsten til bestemmelsesstedet i det pågældende
tredjeland ; af klarhedshensyn bør der gøres
opmærksom på, at kontrolbestemmelserne i Kommis
sionens forordning (EØF) nr. 1 687/76 Q, senest ændret
ved forordning (EØF) nr. 978/84 (K), finder anvendelse ;
det er endvidere påkrævet at fastsætte supplerende
bestemmelser på grund af transaktionens særlige art ;
Forvaltningskomiteen for Mælk og Mejeriprodukter
har ikke afgivet udtalelse inden for den af formanden
fastsatte frist —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

1 . Smør, som er opkøbt i henhold til artikel 6, stk.
1 , i forordning (EØF) nr. 804/68, og som har været
oplagret i mindst seks måneder på datoen for kontrak
tens underskrivelse, sælges ifølge de i nærværende
forordning fastsatte bestemmelser.

2. Smør, der sælges i henhold til denne forordning,
skal eksporteres i uforarbejdet stand til et af de lande,
der er opført i bilaget.
Artikel 2

smørmængderne på de offentlige lagre er nu så store,
og det er nu så sandsynligt, at disse mængder vil øges i
den nærmeste fremtid, at det er påkrævet, at der gøres
maksimal brug af de afsætningsmuligheder, der findes
på visse tredjelandes markeder ;

1 . Smørret sælges af kølelager til en pris, der er lig
med den opkøbspris, interventionsorganet praktiserer
på salgskontraktens underskrivelsestidspunkt, med et
fradrag på 33 ECU/ 100 kg.

i henhold til denne forordning bringes i fri omsætning

2. Smørret sælges i partier på 100 tons eller derover.
Køberen skal senest på det tidspunkt, hvor kontrakten
indgås, betale interventionsorganet et acontobeløb på 5
ECU/ 100 kg for de smørmængder, kontrakten omfat

i Fællesskabet ;

ter.

smør fra de offentlige lagre bør stilles til rådighed for
eksportørerne til en nedsat pris ; der bør fastsættes
visse foranstaltninger for at hindre, at smør, der sælges

det pågældende smør kan købes i hele Fællesskabet ;
det er derfor nødvendigt, at de monetære udlignings
beløb justeres på grundlag af interventionssmørrets
prisniveau ;
for at sikre, at smørrets bestemmelsessted ikke ændres,

bør der føres kontrol med smørret fra udlagringen til
(')
O
(')
O
O

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L

148 af 28. 6. 1968, s. 13.
150 af 6. 6. 1984, s. 6.
132 af 21 . 5. 1983, s. 33.
90 af 1 . 4. 1984, s. 1 .
169 af 18. 7. 1968, s. 1 .

(4 EFT nr. L 352 af 15. 12. 1983, s. 4.

Artikel 3

1 . Interventionsorganet stiller på begæring en ajour
ført liste til rådighed over kølelagre, der oplagrer smør,
der udbydes til salg, og over de disponible mængder.

2. Interventionsorganet træffer de fornødne foran
staltninger for, at interesserede, inden købekontrakten
indgås, for egen regning kan undersøge prøver udtaget
af det smør, der udbydes til salg.
O EFT nr. L 190 af 14. 7. 1976, s. 1 .
(") EFT nr. L 99 af 11 . 4. 1984, s. 11 .
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3. Køberen giver afkald på reklamation med hensyn
til det solgte smørs kvalitet og egenskaber i øvrigt.

bevis ikke er ført inden for en frist på 12 måneder fra
den dato, eksportdeklarationen accepteres.
Artikel 7

Artikel 4

1.

Inden smørret afhentes, skal køberen indenfor

den frist, der omhandles i stk. 2, for hvert parti, han

overtager, betale interventionsorganet det beløb, der
resterer i henhold til den i artikel 1 omhandlede købs

pris, samt en sikkerhed på 36 ECU/ 100 kg for denne
mængde i overensstemmelse med artikel 13, stk. 1 , i

For smør, der sælges i henhold til denne forordning,
gælder de monetære udligningsbeløb, der er fastsat i
henhold til forordning (EØF) nr. 974/71 , multipliceret
med den koefficient, der er opført i bilag I, afsnit 5, i*
Kommissionens forordning om fastsættelse af mone
tære udligningsbeløb.

forordning (EØF) nr. 1687/76.
2.

Køberen afhenter det smør, der er solgt til ham,

inden seks måneder efter den dato, hvor kontrakten er

underskrevet. Afhentningen kan ske ad flere gange,
forudsat der mindst afhentes 20 tons hver gang.
Har køberen ikke foretaget den i stk. 1 omhandlede
betaling inden for fristen, går handelen tilbage for de
resterende mængders vedkommende, og acontobeløbet
for disse fortabes, medmindre der foreligger force

3 . 8 . 84

Artikel 8

Den

opregningskurs,

der

anvendes

inden

for
rammerne af nærværende forordning er den repræsen
tative kurs, der gælder på dagen for indgåelse af
salgskontrakten.
Artikel 9

I afsnit I i bilaget til forordning (EØF) nr. 1687/76
»Produkter, som skal udføres i den stand, hvori de

majeure.

udtages fra interventionslager«, indsættes følgende

Er den i stk. 1 omhandlede betaling foretaget, men
smørret ikke afhentet inden for fristen, påhviler smør
rets lagring køberen at regne fra den første dag efter

punkt 13, samt fodnoten :

fristens udløb.

3.

» 13. Kommissionens (EØF) nr. 2268/84 om særligt
salg af interventionssmør med henblik på
eksport til visse lande (u).

Eksportformaliteterne for smørret skal være

afviklet senest en måned efter den dato, hvor smørret
er overtaget.
Artikel 5

(") EFT nr. L 208 af 3. 8 . 1984, s. 35.«
Artikel 10
Medlemsstaterne meddeler senest den

10 . i hver

måned, hvor store smørmængder der i den foregående
måned :

Smørret leveres af interventionsorganet i emballager
med følgende påskrift i mindst én centimeter høje
bogstaver på eksportlandets sprog :

— er blevet omfattet af en købekontrakt på grundlag
af nærværende forordning,

»Smør til eksport, jf. forordning (EØF) nr. 2268/84«

— er udlagret.
Artikel 11

Artikel 6

Medmindre der foreligger force majeure, fortabes den i
artikel 4, stk. 1 , omhandlede sikkerhed i samme

forhold som de mængder, for hvilke det i artikel 13,
stk. 4, i forordning (EØF) nr. 1687/76 omhandlede

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

Den anvendes fra den 3. september 1984.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 31 . juli 1984.

På Kommissionens vegne
Poul DALSAGER

Medlem af Kommissionen
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BILAG

BESTEMMELSESSTED

— Egypten

— Iran

— Saudi-Arabien

— Irak

— Oman

— Jordan

— De forenede arabiske Emirater

— USSR

— Bahrain

— Libanon

— Qatar

— Israel

— Kuweit

— Nordyemen
— Sudyemen

— Syrien

Nr. L 208 /37

Nr. L 208 /38
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 2269/84

af 2. august 1984
om ophævelse af udligningsafgiften ved indførsel af kirsebær med oprindelse i
Ungarn
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

i artikel 26, stk. 1 , i forordning (EØF) nr. 1035/72 fast

FÆLLESSKABER HAR —

satte betingelser for ophævelse af udligningsafgiften
ved indførsel af kirsebær med oprindelse i Ungarn er

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
europæiske økonomiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr.
1035/72 af 18. maj 1972 om oprettelse af en fælles
markedsordning for frugt og grønsager ('), senest
ændret ved forordning (EØF) nr. 1 332/84 (2), særlig
artikel 27, stk. 2, andet afsnit, og

derfor opfyldt —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

ud fra følgende betragtninger :
Ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 2121 /84 af
24. juli 1984 ('), blev der indført en udligningsafgift
ved indførsel af kirsebær med oprindelse i Ungarn ;
for varer med oprindelse i Ungarn er notering ikke
foretaget i seks på hinanden følgende arbejdsdage ; de

Forordning (EØF) nr. 2121 /84 ophæves.
Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 3. august 1984.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 2. august 1984.

På Kommissionens vegne
Poul DALSAGER

Medlem af Kommissionen

(') EFT nr. L 118 af 20. 5. 1972, S. 1 .
(2) EFT nr. L 130 af 16. 5. 1984, s. 1 .
( ) EFT nr. L 195 af 25. 7. 1984, s. 42.
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Nr. L 208/39

KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 2270/84

af 2. august 1984
om fastsættelse af eksportrestitutionerne for malt
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

forordning (EØF) nr. 1027/84 f) fastsættes dé særlige
kriterier, der lægges til grund ved beregningen af resti
tutionen for disse produkter ;

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

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

ordning. for korn ('), senest ændret ved forordning
(EØF) nr. 1018/84 (2), særlig artikel 16, stk. 2, fjerde
afsnit,

anvendelsen af disse bestemmelser på den øjeblikke
lige markedssituation for produkter forarbejdet på basis
af korn og ris fører til at fastsætte et restitutionsbeløb,
der skal udligne forskellen mellem priserne inden for
Fællesskabet og priserne på verdensmarkedet ;
situationen på verdensmarkedet eller visse markeders
særlige krav kan gøre det nødvendigt at differentiere
restitutionen for visse produkter alt efter deres bestem
melsessted ;

under henvisning til udtalelse fra Det monetære
Udvalg, og

for at sikre at ordningen med eksportrestitutioner
fungerer normalt, skal der ved beregningen af disse
beløb

ud fra følgende betragtninger :
I henhold til artikel 1 6 i forordning (EØF) nr. 2727/75
kan forskellen mellem noteringerne eller priserne på
verdensmarkedet for de produkter, der er nævnt i
artikel 1 i forordningen, og priserne på disse produkter
inden for Fællesskabet udlignes ved en eksportrestitu
tion ;

i henhold til artikel 2 i Rådets forordning (EØF) nr.
2746/75 af 29. oktober 1975 om almindelige regler for
ydelse af eksportrestitutioner for korn og om kriteri
erne for restitutionsbeløbets fastsættelse (3) skal restitu
tionerne fastsættes under hensyntagen til situationen
og den forventede udvikling dels med hensyn til de
disponible mængder af korn samt deres pris på Fælles
skabets marked, dels med hensyn til priserne for korn
og kornprodukter på verdensmarkedet ;

— for så vidt angår de valutaer, som indbyrdes holdes
inden for en a vista-margen på højst 2,25 %
anvendes en omregningskurs, der er baseret på
disse valutaers centralkurs,

— for så vidt angår de øvrige valutaer anvendes en
omregningskurs, der er baseret på det aritmetiske
gennemsnit af hver af disse valutaers a vista-kurser,
som er konstateret i en bestemt periode, i forhold
til de i foregående led nævnte fællesskabsvalutaer ;
restitutionen skal fastsættes en gang om måneden ;
den kan ændres i mellemtiden ;

de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i
overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomi
teen for Kom —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

ifølge samme artikel er det ligeledes vigtigt at sikre
ligevægt på kornmarkederne og en naturlig udvikling
for så vidt angår priser og samhandel samt at tage
hensyn til de påtænkte udførslers økonomiske
aspekter og til interessen i at undgå forstyrrelser på
Fællesskabets marked ;

i Rådets forordning (EØF) nr. 2744/75 af 29. oktober
1975 om regler for indførsel og udførsel af produkter
forarbejdet på basis af kom og ris (4), senest ændret ved
(')
O
O
O

EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

281
107
281
281

af
af
af
af

1 . 11 .
19. 4.
1 . 11 .
1 . 11 .

1975,
1984,
1975,
1975,

s.
s.
s.
s.

1.
1.
78.
65.

Artikel 1

Eksportrestitutionerne for den i artikel 1 , litra d), i
forordning (EØF) nr. 2727/75 nævnte malt, for hvilke
forordning (EØF) nr. 2744/75 gælder, fastsættes til de i
bilaget angivne beløb.
Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 3. august 1984.
O EFT nr. L 107 af 19. 4. 1984, s. 15.

Nr. L 208/40
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Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 2. august 1984.

På Kommissionens vegne
Poul DALSAGER

,

Medlem af Kommissionen

BILAG

til Kommissionens forordning af 2. august 1984 om fastsættelse af eksportrestitutionerne
for malt

(ECU / ton)
Position i den fælles toldtarif

Restitutionsbeløb

11.07 A I b)
11.07 A II b)

56,46

11.07 B

67,45

7,98
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Nr. L 208/41

KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 2271/84
af 2. august 1984
om ændring af importafgifterne for produkter forarbejdet på basis af korn og ris
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
europæiske økonomiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr.
2727/75 af 29 . oktober 1975 om den fælles ordning for
korn ('), senest ændret ved forordning (EØF) nr.
1018/84 (2), særlig artikel 14, stk. 4,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr.
1418/76 af 21 . juni 1976 om den fælles markedsord
ning for ris (3), senest ændret ved forordning (EØF) nr.
174/84 (4), særlig artikel 12, stk. 4,
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 (*), særlig artikel 3,
under henvisning til udtalelse fra Det monetære
Udvalg, og
ud fra følgende betragtninger :
Importafgifterne for produkter forarbejdet på basis af
korn og ris er fastsat ved forordning (EØF) nr.

2171 /84 Q, senest ændret ved forordning (EØF) nr.
2258/84 (8);

Rådets forordning (EØF) nr. 1027/84 af 31 . marts
1984 (') har ændret forordning (EØF) nr. 2744/75 (10)
for så vidt angår produkter henhørende under pos.
23.02 A i den fælles toldtarif ;

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

— for så vidt angår de valutaer, som indbyrdes holdes
inden for en a vista-margen på højst 2,25 % ,
anvendes en omregningskurs, der er baseret på
disse valutaers centralkurs og multipliceret med
den i artikel 2b, stk. 2, i forordning (EØF) nr.
974/71 fastsatte koefficient, senest ændret ved

forordning (EØF) nr. 855/84,
— for så vidt angår de øvrige valutaer anvendes en
omregningskurs, som fastlægges på grundlag af det
aritmetiske gennemsnit af hver af disse valutaers a
vista-kurser for en bestemt periode i forhold til de i
foregående led nævnte fællesskabsvalutaer samt på
grundlag af ovennævnte koefficient,

disse kurser er de kurser, der noteres fra den 1 . august
1984 ;

den senest fastsatte afgift for basisproduktet afviger fra
gennemsnitsafgiften med mere end 3,02 ECU pr. ton
af basisproduktet ; de gældende afgifter skal derfor i
henhold til artikel 1 i forordning (EØF) nr. 1 579/74 (")
ændres i overensstemmelse med bilaget til
nærværende forordning —
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

De afgifter, der skal opkræves ved indførsel af
produkter forarbejdet på basis af korn og ris, som
omfattes af forordning (EØF) nr. 2744/75, senest
ændret ved forordning (EØF) nr. 1027/84, og som er
fastsat i bilaget til den ændrede forordning (EØF) nr.
2171 /84, ændres i overensstemmelse med bilaget.
Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 3 . august 1984.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 2. august 1984.
På Kommissionens vegne
Poul DALSAGER

Medlem af Kommissionen

(') EFT nr. L 281 af 1 . 11 . 1975, s. 1 .
O EFT nr. L 107 af 19. 4. 1984, s. 1 .
(3) EFT nr. L 166 af 25. 6. 1976, s. 1 .
(«) EFT nr. L 21 af 26. 1 . 1984, s. 1 .
O EFT nr. 106 af 30. 10. 1962, s. 2553/62.
(«) EFT nr. L 263 af 19. 9. 1973, s. 1 .
O EFT nr. L 197 af 27. 7. 1984, s. 38.
(*) EFT nr. L 206 af 2. 8. 1984, s. 24.
O EFT nr. L 107 af 19. 4. 1984, s. 15.
(i0) EFT nr. L 281 af 1 . 11 . 1975, s. 65.

(") EFT nr. L 168 af 25. 6. 1974, s. 7.
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BILAG

til Kommissionens forordning af 2. august 1984 om ændring af importafgifterne for
produkter forarbejdet på basis af korn og ris
(ECU/ton)
Beløb

Position

1 1.02 A Hf)
1 1 .02 B II b) (2)
11.02 C II (2)
1 1.02 D II (2)
11.02 E II b)(2)
1 1.02 F II (2)

Tredjelande
(undtagen AVS eller OLI)

AVS eller OLT

158,99

152,95

116,03

113,01

138,97

135,95

89,69

86,67

158,99

152,95

158,99

152,95

(2) Med henblik på sondringen mellem varer tariferet under pos. 11.01 og 11.02 på den ene side og
under pos. 23.02 A på den anden side anses som tariferet under pos. 11.01 og 11.02 varer, der
samtidig har
— et indhold af stivelse (bestemt ved Ewers modificerede polarimetriske metode) på over 45 vægt
procent, beregnet på grundlag af tørsubstansen,
— et askeindhold (efter fradrag af eventuelle tilsatte mineralske stoffer) på 1,6 vægtprocent eller
derunder for ris, 2,5 vægtprocent eller derunder for hvede og rug, 3 vægtprocent eller derunder
for byg, 4 vægtprocent eller derunder for boghvede, 5 vægtprocent eller derunder for havre og
2 vægtprocent eller derunder for de øvrige kornsorter, beregnet på grundlag af tørsubstansen.
Kim af korn, hele, valset, i flager eller formalet, tariferes under alle omstændigheder under pos.
11.02.
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Nr. L 208/43

KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 2272/84

af 2. august 1984

om fastsættelse af støttebeløbet for olieholdige frø
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
europæiske økonomiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning nr. 136/66/
EØF af 22. september 1966 om oprettelse af en fælles
markedsordning for fedtstoffer ('), senest ændret ved

forordning (EØF) nr. 1 556/84 (2), særlig artikel 27,
stk. 4,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr.
1223/83 af 20. maj 1983 om de vekselkurser, der skal
anvendes for landbruget (3), senest ændret ved forord
ning (EØF) nr. 855/84 O ;

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr.
1569/72 af 20. juli 1972 om indførelse af særlige
foranstaltninger for raps- og rybsfrø (*), senest ændret,

— at den i artikel 2, stk. 1 , forordning (EØF) nr.
1569/72 omhandlede forskel for den løbende

måned afviger med mere end et point i forhold til
den procentsats, der blev lagt til grund ved den
foregående fastsættelse ;
— at den i artikel 2, stk. 2, i forordning (EØF) nr.
1 569/72 omhandlede forskel for visse kommende

måneder er størré end 0,5 % ; for visse terminsdif

ferencebeløb afviger denne forskel med mere end
et point i forhold til den procentsats, der blev lagt
til grund ved den foregående fastsættelse ;
anvendelsen af de bestemmelser, der er nævnt i forord

ning (EØF) nr. 2066/84 på de oplysninger, som
Kommissionen har kendskab til, fører til at ændre det

for tiden gældende støttebeløb som angivet i bilaget til
nærværende forordning —

ved forordning (EØF) nr. 1474/84 (6), særlig artikel 2,
stk. 3,
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING

under henvisning til udtalelse fra Det monetære
Udvalg, og

Artikel 1

ud fra følgende betragtninger :

Det i artikel 27 i forordning nr. 136/66/EØF omhand
lede støttebeløb er fastsat ved forordning (EØF) nr.
2066/84 Q, senest ændret ved forordning (EØF) nr
2234/84 (8);

Det i artikel 27 i forordning nr. 136/66/EØF omhand
lede støttebeløb fastsættes som angivet i bilaget.

Artikel 2

for perioden fra den 27. juni til den 3. juli 1984 gælder
det for visse valutaer,

Denne forordning træder i kraft den 3. august 1984.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 2. august 1984.
På Kommissionens vegne
Poul DALSAGER

Medlem af Kommissionen

(') EFT nr. 172 af 30. 9. 1966, s. 3025/66.
O EFT nr. L 150 af 6. 6. 1984, s. 5.
O EFT nr. L 132 af 21 . 5. 1983, s. 33.
O EFT nr. L 90 af 1 . 4. 1984, s. 1 .

O EFT nr. L 167 af 25. 7. 1972, s. 9.

W BFT nr. L 143 af 30. 5. 1984, s. 4.

O EFT nr. L 191 af 19. 7. 1984, s. 19.
(8) EFT nr. L 205 af 1 . 8 . 1984, s. 31 .
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BILAG I

Støtte til raps- og rybsfrø
(beløb pr. 100 kg)
Løbende
måned

1 . måned

2. måned

3 . måned

4. måned

5. måned

10,278

10,798

12,517

13,294

11,542

12,062

33,14
31,51
477,02
61,82
86,49
7,710
6,752

34,45
32,92
501,15
65,39
90,87
8,100
7,074

38,57
37,46
580,94
76,95
105,33
9,384
8,125

40,70
39,78
615,61
81,36
111,87
9,902
8,603

36,76
35,27
534,21
68,69
97,13
8,583
7,543

32,33
36,30
547,26
69,09
100,72
8,780
7,865

1 . Bruttostøtte (ECU) :
2. Endelig støtte :

Frø høstet og forarbejdet i :
— Tyskland (DM)
— Nederlandene (hfl.)
— BLØU (bfr./lfr.)
— Frankrig (ffr.)
— Danmark (dkr.)
— Irland (ir. £)
— Det forenede Kongerige (£)
— Italien (lire)
— Grækenland (dr.)

14 718

17 650

15 459

893,33

18 506

1 097,22

940,40

1 167,82

15 963

1 006,94

15 839

1 054,01

BILAG II

Støtte til solsikkefrø

(beløb pr. 100 kg)
Løbende
måned

1 . Bruttostøtte (ECU):

1 . måned

2. måned

3. måned

4. måned

12,345

14,194

20,397

21,137

21,752

40,09
37,99
572^5
73,91
103,88
9,260
8,126

44,38
42,82
658,77
87,05
119,44
10,647
9,250

58,91
59,07
946,66
130,40
171,64
15,294
13,028

61,00
61,32
979,51
134,45
177,87
15,780
13,484

62,54
62,99
1 008,05
138,67
183,04
16,241

2. Endelig støtte :

Frø høstet og forarbejdet i :
— Tyskland (DM)
— Nederlandene (hfl.)
— BLØU (bfr./lfr.)
— Frankrig (ffr.)
— Danmark (dkr.)
— Irland (ir. £)
— Det forenede Kongerige (£)
— Italien (lire)
— Grækenland (dr.)

20 321

18 326

1 071,52

28 913

1 240,77

29 696

1 807,92

1 875,04

13,865
30 576

1 930,71

BILAG III

En ECU-kurs, der skal anvendes ved omregning af den endelige støtte til det forarbejdende
lands valuta, når dette ikke er produktionslandet
(værdien af 1 ECU)
Løbende
måned

DM
hfl .

bfr./lfr.
ffr.

dkr.
ir. £

£

lire
dr.

2,239010

2,529410
45,261500
6,870210
8,181400
0,727297
0,591527
1 376,150
88,55200

1 . måned

2,232070
2,523180
45,351300
6,885590
8,193660
0,729487
0,593194
1 383,090
88,55200

2. måned

2,226050
2,517620
45,426400
6,900390
8,207790
0,731802
0,594417
1 389,640
88,55200

3 . måned

2,219530
2,511450
45,506900
6,917170
8,220250

0,734360
0,595714
1 397,110
88,55200

4. måned

5. måned

2,219530
2,511450
45,506900
6,917170
8,220250
0,734360
0,595714
1 397,110
88,55200

2,201720
2,493160
45,709100
6,975260
8,254050
0,740761
0,598191
1 420,540
88,55200
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Nr. L 208/45

KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 2273/84

af 2. august 1984

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

162/67/EØF (4), ændret ved forordning (EØF) nr.

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

situationen på verdensmarkedet eller visse markeder
kan nødvendiggøre, at restitutionen for visse varer

1607/71 0 ;

differentieres efter deres bestemmelsessted ;

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

ordning for korn ('), senest ændret ved forordning
(EØF) nr. 1018/84 (2), særlig artikel 16, stk. 2, fjerde
punktum,

restitutionen skal fastsættes mindst en gang om måne
den ; den kan ændres inden for dette tidsrum ;

for at sikre at ordningen med eksportrestitutioner
fungerer normalt, skal der ved beregningen af disse
beløb :

under henvisning til udtalelse fra Det monetære
Udvalg, og
ud fra følgende betragtninger :
I henhold til artikel 16 i forordning (EØF) nr. 2727/75
kan forskellen mellem noteringerne eller priserne på
verdensmarkedet for de produkter, der er nævnt i
artikel 1 i forordningen, og priserne på disse produkter
inden for Fællesskabet udlignes ved en eksportrestitu
tion ;

i henhold til artikel 2 i Rådets forordning (EØF) nr.
2746/75 af 29. oktober 1975 om almindelige regler for
ydelse af eksportrestitutioner for korn og om kriteri
erne for restitutionsbeløbets fastsættelse (3) skal restitu
tionerne fastsættes under hensyntagen til situationen
og den forventede udvikling, dels for så vidt angår de
disponible mængder af korn samt deres pris på Fælles
skabets marked, dels for så vidt angår priserne på korn
og kornprodukter på verdensmarkedet ; ifølge samme
artikel er det ligeledes vigtigt at sikre ligevægt på korn
markederne og en naturlig udvikling i priser og
samhandel og at tage hensyn til den påtænkte udfør
sels økonomiske aspekt og til interessen i at undgå
forstyrrelser på Fællesskabets marked ;
i artikel 3 i forordning (EØF) nr. 2746/75 fastsættes
særlige kriterier, der skal lægges til grund ved bereg
ningen af restitutioner for korn ;

for mel, grove gryn og fine gryn af hvede, og rug er
disse særlige kriterier fastsat i artikel 4 i forordning
(EØF) nr. 2746/75 ; restitutionen for disse produkter
beregnes i øvrigt under hensyntagen til de kornmæng
der, der er nødvendige til fremstilling af de pågæl
dende varer ; disse mængder er fastsat i forordning nr.
(') EFT nr. L 281 af 1 . 11 . 1975, s. 1 .
O EFT nr. L 107 af 19. 4. 1984, s. 1 .
O EFT nr. L 281 af 1 . 11 . 1975, s. 78 .

— for så vidt angår de valutaer, som indbyrdes holdes
inden for en a vista-margen på højst 2,25%,
anvendes en omregningskurs, der er baseret på
disse valutaers centralkurs, og multipliceret med
den i artikel 2b, stk. 2, i forordning (EØF) nr.
974/71 fastsatte koefficient,

— for så vidt angår de øvrige valutaer anvendes en
omregningskurs, der er baseret på det aritmetiske
gennemsnit af hver af disse valutaers a vista-kurser,
som er konstateret i en bestemt periode, i forhold
til de i foregående led nævnte fællesskabsvalutaer
samt på grundlag af ovennævnte koefficient ;

anvendelsen af disse bestemmelser på den nuværende
markedssituation for korn, særlig på noteringerne eller

priserne på disse produkter inden for Fællesskabet og
på verdensmarkedet, fører til at fastsætte restitutionen
til de beløb som er angivet i bilaget ;

de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i
overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomi
teen for Korn —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

Eksportrestitutionerne ved udførsel i uforarbejdet stand
af de i artikel 1 , litra a), b) og c), i forordning (EØF) nr.
2727/75 nævnte produkter fastsættes til de i bilaget
angivne beløb.
Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 3. august 1984.
(4) EFT nr. 128 af 27. 6. 1967, s. 2574/67.
n EFT nr. L 168 af 27. 7. 1971 , s. 16.
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Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 2. august 1984.

På Kommissionens vegne
Poul DALSAGER

Medlem af Kommissionen
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Nr. L 208 /47

BILAG

til Kommissionens forordning af 2. august 1984 om fastsættelse af eksportrestitutionerne
for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug
(ECU / ton)
Position
i den fælles
toldtarif

10.01 BI

Varebeskrivelse

Restitutions
beløb

Blød hvede og blandsæd af hvede og rug
for eksport til :

— Schweiz, Østrig og Lichtenstein
— zone II b)
— andre tredjelande
10.01 BII

Hård hvede

10.02

Rug
for eksport til :
— Schweiz, Østrig og Lichtenstein
— andre tredjelande

10.03

—

—

Byg
for eksport til :
— Schweiz, Østrig og Lichtenstein
— zone II b)
— Japan
— andre tredjelande

10.04

6,00
13,00

15,00
22,00

Havre

for eksport til :

— Schweiz, Østrig og Lichtenstein
— Algeriet, Tunesien og Libyen
— andre tredjelande

18,00

10.05 B

Anden majs end hybridmajs til udsæd

—

10.07 C

Sorghum

—

ex 11.01 A

Mel af blød hvede :

— askeindhold fra 0 til 520

26,00

— askeindhold fra 521 til 600

26,00

— askeindhold fra 601 til 900

23,00

— askeindhold fra 901 til 1 100

21,00

— askeindhold fra 1 101 til 1 650

20,00

— askeindhold fra 1 651 til 1 900

18,00
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(ECU/ ton)
Position
i den fælles
toldtarif

ex 11.01 B

1 1.02 A la)

1 1.02 A Ib)

Varebeskrivelse

Restitutions
beløb

Rugmel :
— askeindhold fra 0 til 700

26,00

— askeindhold fra 701 til 1 150

26,00

— askeindhold fra 1 151 til 1 600

26,00

— askeindhold fra 1 601 til 2 000

26,00

Grove gryn og fine gryn af hård hvede :
— askeindhold fra 0 til 1 300 (')

171,00

— askeindhold fra 0 til 1 300 (2)

162,00

— askeindhold fra 0 til 1 300

145,00

— askeindhold større end 1 300

136,00

Grove gryn og fine gryn af blød hvede :
— askeindhold fra 0 til 520

26,00

(') Fine gryn, hvor mindre end 10 vægtprocent kan passere en sigte med en maskestørrelse på 0,250 mm.
(2) Fine gryn, hvor mindre end 10 vægtprocent kan passere en sigte med en maskestørrelse på 0,160 mm.

NB : Zonerne er angivet i forordning (EØF) nr. 1124/77 (EFT nr. L 134 af 28. 5. 1977), ændret ved forordning
(EØF) nr. 3634/83 (EFT nr. L 360 af 23. 12. 1983).
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 2274/84
af 2. august 1984

om fastsættelse af det korrektionsbeløb, der anvendes på eksportrestitutionerne
for korn

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

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

ledes vigtigt, at sikre ligevægt på kornmarkedet og en
naturlig udvikling for så vidt angår priserne og
samhandelen og desuden at tage hensyn til udførselens
økonomiske aspekt og interessen i at undgå forstyr
relser på Fællesskabets marked ;

(EØF) nr. 1018/84 (2),

for de i artikel 1 , litra c), i forordning (EØF) nr.
2727/75 nævnte produkter skal der tages hensyn til de
særlige kriterier, der er fastsat i artikel 2, stk. 2, i
forordning (EØF) nr. 1281 /75 ;

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr.

situationen på verdensmarkedet eller de særlige krav
på visse markeder kan gøre det nødvendigt, at diffe

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

ordning for korn ('), senest ændret ved forordning

2746/75 af 29. oktober 1975 om almindelige regler for
ydelse af eksportrestitutioner for korn og om kriteri
erne for restitutionsbeløbets fastsættelse (3),

under henvisning til udtalelse fra Det monetære
Udvalg og
ud fra følgende betragtninger :
I henhold til artikel 16, stk. 4, i forordning (EØF) nr.
2727/75 skal den eksportrestitution for korn, der

gælder på dagen for indgivelse af ansøgning om
eksportlicens, reguleret i forhold til den i eksportmå
neden gældende tærskelpris, efter anmodning herom
anvendes på en eksportforretning, der skal gennem
føres inden for licensens gyldighedsperiode ; i så 5.
korrigeres restitutionsbeløbet ;
i henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 2744/75 af
29. oktober 1975 om regler for indførsel og udførsel af

produkter forarbejdet på basis af korn og ris (4), senest
ændret ved forordning (EØF) nr. 1027/84 (*), kan der
fastsættes et korrektionsbeløb for visse produkter, der
er nævnt i artikel 1 , litra c), i forordning (EØF) nr.
2727/75 ;

ved forordning (EØF) nr. 1281 /75 (6) fastsættes de
nærmere regler om forudfastsættelse af eksportrestitu
tionen for korn og visse produkter forarbejdet på basis

rentiere korrektionsbeløbet efter bestemmelsesstedet ;

korrektionsbeløbet skal fastsættes samtidig med resti
tutionen og efter samme procedure ; det kan ændres
inden for tidsrummet mellem to fastsættelser ;

for at sikre ordningen med eksportrestitutioner
fungerer normalt, skal der ved beregningen af disse
beløb

— for så vidt angår de valutaer, som indbyrdes holdes
inden for en a vista-margen på højst 2,25 % ,
anvendes en omregningskurs, der erbaseret på disse
valutaers centralkurs, og multipliceret med den i
artikel 2b, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 974/71
fastsatte koefficient,

— for så vidt angår de øvrige valutaer, anvendes en
omregningskurs, der er baseret på det aritmetiske
gennemsnit af hver af disse valutaers a vista-kurser,
som er konstateret i en bestemt periode, i forhold
til de i foregående led nævnte fællesskabslutaer
samt på grundlag af ovennævnte koefficient ;
det følger af ovennævnte bestemmelser, at korrektions
beløbet skal fastsættes som angivet i bilaget til denne
forordning ;
de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i
overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomi
teen for Korn —

af korn ;

i henhold til den nævnte forordning skal korrektions
beløbet for korn fastsættes under hensyntagen til situa

tionen og den forventede udvikling, dels for så vidt
angår de disponible mængder af korn og deres priser
på Fællesskabets marked, dels for så vidt angår afsæt
ningsmulighederne og -vilkårene for kornprodukter på
verdensmarkedet ; ifølge samme forordning er det lige

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

Det i artikel 16, stk. 4, i forordning (EØF) nr. 2727/75
omhandlede korrektionsbeløb, der anvendes på de
forudfastsatte eksportrestitutioner for korn, fastsættes
som angivet i bilaget.

(') EFT nr. L 281 af 1 . 11 . 1975, s. 1 .
(*) EFT nr. L 107 af 19. 4. 1984, s. 1 .
O EFT nr. L 281 af 1 . 11 . 1975, s. 78 .

(4) EFT nr. L 281 af 1 . 11 . 1975, s. 65.
O EFT nr. L 107 af 19. 4. 1984, s. 15.

M EFT nr. L 131 af 22. 5. 1975, s. 15.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 3 . august 1984.
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Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 2. august 1984.

På Kommissionens vegne
Poul DALSAGER

Medlem af Kommissionen

BILAG

til Kommissionens forordning af 2. august 1984 om fastsættelse af det korrektionsbeløb,
der skal anvendes på eksportrestitutionerne for korn

(ECU / ton)
Løbende
måned

1 . term .

2. term .

3. term .

4. term.

5. term .

6. term .

8

9

10

11

12

1

2

— Kina

0

+ 4,00

+ 1,00

— 2,00

— 5,00

— 5,00

— 5,00

— andre tredjelande

0

— 2,00

— 5,00

— 8,00

— 11,00

—

—

10.01 B II

Hård hvede

0

0

0

—

—

—

—

10.02

Rug

0

0

0

—

—

10.03

Byg

0

0

— 2,00

10.04

Havre :

0

0

0

for eksport til :
— Algeriet, Tunesien og Libyen
— tredjelande

0

0

0

0

0

0

—

—

—

Position
i den fælles
toldtarif

10.01 B I

10.05 B

Varebeskrivelse

Blød hvede og blandsæd :
andet, til eksport til :

— 2,00

— 2,00

—

—

—

—

—

-—

—

—

—

—

—

—

—

—

__

—

—

—

—

—

_

—

—

—

—

—

—

—

.

Anden majs end hybridmajs til
udsæd

10.07 C

Sorghum

11.01 A

Hvedemel

0

0

0

0

0

11.01 B

Rugmel

0

0

0

0

0

1 1.02 A la)

Gryn af hård hvede

0

0

0

0

0

1 1.02 A Ib)

Gryn af blød hvede

0

0

0

0

0

NB : Zonerne er angivet i forordning (EØF) nr. 1124/77 (EFT nr. L 134 af 28. 5. 1977), ændret ved forordning (EØF) nr. 3634/83
(EFT nr. L 360 af 23 . 12. 1983).
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MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN

Kommissionen underretter de berørte parter om, at den som følge af de agromonetære
afgørelser af 31 . marts 1984 vil justere de positive monetære udligningsbeløb for de i
artikel 1 i forordning (EØF) nr. 2759/75 (svinekødsektoren) omhandlede produkter, der
forudfastsættes fra offentliggørelsen af denne meddelelse indtil udgangen af produktions
året 1983/84 for transaktioner, der skal gennemføres i produktionsåret 1984/85.
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II

(Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk)

RÅDET

RÅDETS AFGØRELSE

af 19. juli 1984
om ændring af det dagpengebeløb, der ydes medlemmerne af Det økonomiske
og sociale Udvalg

(84/382/EØF)
RÅDET FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af et fælles råd og en fælles kommission for
De europæiske Fællesskaber, særlig artikel 6, og
ud fra følgende betragtning :

Det dagpengebeløb, der ydes medlemmerne af Det økonomiske og sociale Udvalg, bør
ændres —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE :

Artikel 1

Rådets afgørelse 81 / 121 /EØF af 3. marts 1981 om ydelse af dagpenge og om godtgørelse
af rejseudgifter til medlemmerne af Det økonomiske og sociale Udvalg samt til supplean
terne og til eksperterne ('), ændret ved afgørelse 82/868/EØF (2), ændres således :
»I artikel 2, første led, ændres beløbet 3 450 bfr. til 3 600 bfr.«.
Artikel 2

Denne afgørelse får virkning fra den 1 . januar 1985.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. juli 1984.

På Rådets vegne
J. O'KEEFFE
Formand

(') EFT nr. L 67 af 12. 3. 1981 , s. 29.

M EFT nr. L 368 af 28. 12. 1982, s. 39.
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RÅDETS AFGØRELSE

af 23. juli 1984

om anvendelse af afgørelse 83/200/EØF om bemyndigelse^ af Kommissionen til
at optage lån under det nye fællesskabsinstrument til fremme af investeringerne
i Fællesskabet

(84/383/EØF)
RÅDET FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

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

under henvisning til Rådets afgørelse 83/200/EØF af
19. april 1983 om bemyndigelse af Kommissionen til
at optage lån under det nye fællesskabsinstrument til
fremme af investeringerne i Fællesskabet ('), særlig

målsætninger om en formindskelse af de regionale
skævheder, en forøgelse af en økonomisk vækst, en
tilpasning af produktionsstrukturerne og en varig
løsning på beskæftigelsesproblemet ;
der bør gives bemyndigelse til optagelse af lån med en
hovedstol på et beløb svarende til 1 400 mio ECU —

artikel 2,
TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE :

under henvisning til forslag fra Kommissionen (2),

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parla

Artikel 1

mentet (3),

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

Der gives bemyndigelse til en lånetranche, hvis hoved
stol ikke kan overstige et beløb svarende til 1 400 mio
ECU.

ud fra følgende betragtninger :

De lånansøgninger, Kommissionen har godkendt,
udgør mere end to tredjedele af den første lånetranche,
Rådet gav bemyndigelse til at optage i sin afgørelse
83/308/EØF O ;

det er af største betydning at sikre kontinuiteten i

udnyttelsen af det nye fællesskabsinstrument til støtte
for investeringsprojekter på energi- og infrastruktur
området samt til finansiering af investeringer, der først
og fremmest gennemføres af små og mellemstore virk
somheder inden for industrien og de øvrige produktive

Artikel 2

Provenuet af de i artikel 1 omhandlede lån genudlånes
til finansiering af investeringsprojekter, der gennem
føres inden for Fællesskabet, og som er i overensstem
melse med Fællesskabets prioriterede mål inden for
energi- og infrastrukturområdet, samt til finansiering
af investeringer, der først og fremmest gennemføres i
små og mellemstore virksomheder inden for
industrien og de øvrige produktive sektorer.

sektorer ;

der bør derfor gives bemyndigelse til optagelse og

genudlåning af en ny tranche i henhold til afgørelse
83/200/EØF og fastsættes samme anvendelsesområde
som i afgørelse 83/308/EØF ;
en fællesskabsaktion inden for disse områder vil i

særlig grad bidrage til at realisere Fællesskabets
(')
(2)
O
(4)
f)

EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.
EFT nr.

L
C
C
C

112 af 28. 4. 1983, s. 26.
48 af 21 . 2. 1984, s. 3.
117 af 30. 4. 1984, s. 64.
140 af 28. 5. 1984, s. 16.

L 164 af 23 . 6. 1983, s. 31 .

Artikel 3

Kommissionen træffer afgørelse om, hvilke projekter
der kan komme i betragtning, i overensstemmelse med
følgende prioritering og retningslinjer :
— investeringsprojekter, som navnlig gennemføres af
små og mellemstore virksomheder inden for indu
strien og de servicesektorer, som står i direkte
forbindelse hermed, særlig med henblik på ud
bredelse af innovation og ny teknik, der direkte
eller indirekte bidrager til at skabe arbejdspladser,

Nr. L 208/54

De Europæiske Fællesskabers Tidende

3 . 8 . 84

rationel udnyttelse af energi, substitution af olie
med andre energikilder inden for alle sektorer
samt infrastrukturer, der muliggør en sådan substi

og i den afledte ret, særlig inden for konkurrence

tution,

området, samt med Fællesskabets retsforskrifter og

projekterne og gennemførelsen heraf skal være i
overensstemmelse med bestemmelserne i traktaten

politik inden for de pågældende områder.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. juli 1984.
infrastrukturer, der har forbindelse med udvikling
af produktive aktiviteter, der bidrager til regional
udvikling eller er af betydning for Fællesskabet,
feks. telekommunikation, herunder informations

teknologi, og transport, herunder energitransport,

På Rådets vegne
J. O'KEEFFE
Formand
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RÅDETS AFGØRELSE

af 23. juli 1984

om et bidrag til Det europæiske Kul- og Stålfællesskab over De europæiske
Fællesskabers almindelige budget

(84/384/EØF)
RÅDET FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
europæiske økonomiske Fællesskab, særlig artikel 235,
under henvisning til forslag fra Kommissionen,

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

under henvisning til udtalelse fra Det økonomiske og
sociale Udvalg (2), og

virkninger heraf, i høj grad kunne forværre den gene
relle beskæftigelsessituation i Fællesskabet og
forhindre en harmonisk udvikling af den økonomiske
virksomhed, hvilket kan hæmme gennemførelsen af et
af Fællesskabets væsentligste mål ;
den intervention, der er fastlagt på det sociale område,
bygger dels på antallet af nedlagte arbejdspladser over
en bestemt periode, dels på størrelsen af det sociale
bidrag, der af hver medlemsstat er indrømmet til
fordel for hver nedlagt arbejdsplads ;

ud fra følgende betragtninger :

der er opført en bevilling på 60 mio ECU under
kapitel 10 0 i De europæiske Fællesskabers alminde
lige budget for 1984 —

På samlingen den 22. maj 1984 bekræftede Rådet på
ny, at fast brændsel er et væsentligt element i Fælles

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE :

skabets energistrategi ;

omstruktureringen og modernisering af kulminerne i
Fællesskabet er i gang ;

denne omstrukturering og modernisering vil uvæger

ligt medføre ekstraordinære tab af arbejdspladser ; der
bør indføres støtteforanstaltninger for at afbøde konse
kvenserne af dette tab af arbejdspladser ; det er derfor
nødvendigt at gøre brug af artikel 56, stk. 2, litra b), i
traktaten om oprettelse af Det europæiske Kul- og

Eneste artikel

For regnskabsåret 1984 ydes der over De europæiske
Fællesskabers almindelige budget for samme regn
skabsår Det europæiske Kul- og Stålfællesskab et
ekstraordinært bidrag på 60 millioner ECU for at sikre
fællesskabsfinansieringen af interventioner på det
sociale område til fordel for kulminerne, på grundlag
af de relevante artikler i EKSF-traktaten.

Stålfællesskab ;
under de nuværende forhold er de ressourcer, der er

forudset i EKSF-traktaten ikke tilstrækkelige til at
finansiere nævnte foranstaltninger ;

hvis disse vanskeligheder ikke afhjælpes, vil den fore
liggende situation, navnlig som følge af de sekundære

(') EFT nr. C 46 af 20. 2. 1984, s. 112.
(*) EFT nr. C 23 af 30. 1 . 1984, s. 59 .

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. juli 1984.
På Rådets vegne
J. O'KEEFFE
Formand
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RÅDETS AFGØRELSE
af 23. juli 1984

om indgåelse af aftalen i form af noteveksling om midlertidig forlængelse af
gyldighedsperioden for fiskeriaftalen af 1977 mellem Det europæiske økono
miske Fællesskab og regeringen for Amerikas Forenede Stater
(84/38 5/EØF)
RÅDET FOR DE EUROPÆISKE

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE :

FÆLLESSKABER HAR —

Artikel 1

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
europæiske økonomiske Fællesskab,
under henvisning til aftalen mellem Det europæiske
økonomiske Fællesskab og regeringen for Amerikas
Forenede Stater om fiskeri ud for De forenede Staters

kyster, undertegnet den 1 5. februar 1 977, særlig artikel
XVI,

Aftalen i form af noteveksling mellem Det europæiske
økonomiske Fællesskab og regeringen for Amerikas
Forenede Stater, paraferet den 27. juni 1984, om
midlertidig forlængelse af gyldighedsperioden for
fiskeri-aftalen af 1977 mellem Det europæiske økono
miske Fællesskab og regeringen for Amerikas Fore
nede Stater, godkendes herved på Fællesskabets vegne.

Teksten til den i stk. 1 omhandlede aftale er knyttet til
under henvisning til forslag fra Kommissionen, og
ud fra følgende betragtninger :

En ny fiskeriaftale mellem Det europæiske økono
miske Fællesskab og regeringen for Amerikas Fore
nede Stater er blevet forhandlet og forelagt Rådet til
godkendelse ;

denne afgørelse.
Artikel 2

Formanden for Rådet bemyndiges til at udpege de
personer, der er beføjet til at undertegne aftalen med
bindende virkning for Fællesskabet.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. juli 1984,
for at hindre en afbrydelse i medlemsstaternes fiskeri
aktivitet ud for De forenede Staters kyster bør gyldig
hedsperioden for fiskeriaftalen af 1977 mellem Fælles
skabet og De forenede Stater forlænges midlertidigt,
indtil den nye aftale er godkendt —

På Rådets vegne
J. O'KEEFFE
Formand
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AFTALE

i form af noteveksling om midlertidig forlængelse af gyldighedsperioden for
fiskeriaftalen af 1977 mellem Det europæiske økonomiske Fællesskab og rege
ringen for Amerikas Forenede Stater
Udenrigsministeriet henviser De europæiske Fællesskabers delegation til aftalen mellem
regeringen for Amerikas Forenede Stater og Det europæiske økonomiske Fællesskab om
fiskeri ud for De forenede Staters kyster, der blev undertegnet den 15. februar 1977, og
hvis gyldighedsperiode udløber den 1 . juli 1984.

De forenede Staters regering foreslår, at gyldighedsperioden for denne aftale forlænges
indtil den 30. september 1984, eller indtil en ny international fiskeriaftale træder i kraft,
afhængigt af, hvilken dato der indtræder først.
Såfremt Det europæiske økonomiske Fællesskab kan tilslutte sig en sådan forlængelse,
foreslås det, at denne note og delegationens svar herpå kommer til at udgøre en aftale
mellem de to parter, som får virkning fra den 1 . juli 1984, og som træder i kraft efter
skriftlig notifikation om, at De forende Staters regering og Det europæiske økonomiske
Fællesskab har sluttet de interne procedurer i så henseende.
Den 27. juni 1984

Udenrigsministeriet
Washington, D.C.

Jeg skal hermed anerkende modtagelsen af Deres skrivelse af 27. juni 1984 med følgende
ordlyd :
»Udenrigsministeriet henviser De europæiske Fællesskabers delegation til aftalen
mellem regeringen for Amerikas Forenede Stater og Det europæiske økonomiske
Fællesskab om fiskeri ud for De forenede Staters kyster, der blev undertegnet den 15.
februar 1977, og hvis gyldighedsperiode udløber den 1 . juli 1984.

De forenede Staters regering foreslår, at gyldighedsperioden for denne aftale forlænges
indtil den 30. september 1984, eller indtil en ny international fiskeriaftale træder i
kraft, afhængigt af, hvilken dato der indtræder først.
Såfremt Det europæiske økonomiske Fællesskab kan tilslutte sig en sådan forlængelse,
foreslås det, at denne note og delegationens svar herpå kommer til at udgøre en aftale
mellem de to parter, som får virkning fra den 1 . juli 1984, og som træder i kraft efter
skriftlig notifikation om, at De forenede Stater regering og Det europæiske økono
miske Fællesskab har afsluttet de interne procedurer i så henseende.«.
Jeg har den ære hermed på Det europæiske økonomiske Fællesskabs vegne at bekræfte, at
Fællesskabet kan tilslutte sig forslaget fra Amerikas Forenede Stater.
Roy DENMAN

Leder af delegationen
Washington, D.C.
Den 27. juni 1984
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RÅDETS TIENDE DIREKTIV
af 31 . juli 1984

om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter som
ændring af direktiv 77/388/EØF — anvendelse af merværdiafgift ved udlejning af
løsøregenstande
(84/386/EØF)
RÅDET FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

strengt, således at leveringsstedet for disse former for
tjenesteydelser er det sted, hvor udlejeren er
etableret —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
europæiske økonomiske Fællesskab, særlig artikel 99
og 100,
under henvisning til Rådets sjette direktiv 77/388/EØF
af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemssta
ternes lovgivning om omsætningsafgifter — Det fælles
merværdiafgiftssystem : ensartet beregningsgrundlag ('),
under henvisning til forslag fra Kommissionen (2),
under henvisning til udtalelse fra Europa-Parla

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV :

Artikel 1

I direktiv 77/388/EØF foretages følgende ændringer :
1 . Artikel 9, stk. 2, litra d), udgår.

2. I artikel 9, stk. 2, litra e), indsættes følgende led :
»— udlejning af løsøregenstande med undtagelse af
transportmidler af enhver art.«.

mentet

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

3. I artikel 9, stk. 3, ændres udtrykket »og med hensyn
til udlejning af løsøregenstande« til »og med hensyn
til udlejning af transportmidler«.

ud fra følgende betragtninger :
I medfør af artikel 4, stk. 2, i ovennævnte direktiv

udgør udlejning af en løsøregenstand økonomisk virk
somhed, som kan pålægges merværdiafgift ;
anvendelsen af bestemmelserne i artikel 9, stk. 1 , i

ovennævnte direktiv på udlejning af løsøregenstande
kan føre til omfattende konkurrencefordrejning,
såfremt udlejer og lejer ikke er etableret i samme
medlemsstat, og afgiftssatserne ikke er lige høje i de
pågældende medlemsstater ;

det må herefter fastslås, at leveringsstedet for tjenestey
delsen er det sted, hvor lejeren har etableret enten
hjemstedet for sin erhvervsmæssige virksomhed eller
et fast forretningssted, til hvilket tjenesteydelsen
præsteres, eller i mangel af et sådant hjemsted eller
forretningssted hans bopæl eller hans sædvanlige
opholdssted ;

for så vidt angår udlejning af transportmidler bør
nævnte artikel 9, stk. 1 , dog af kontrolhensyn anvendes

(')
O
O
C)

EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.

L
C
C
C

145 af
116 af
4 af 7.
297 af

13 . 6. 1977, s. 1 .
9. 5. 1979, s. 4.
1 . 1980, s. 63.
28 ; 11 . 1979, s. 16.

Artikel 2

1 . Medlemsstaterne træffer de nødvendige foran
staltninger for senest den 1 . juli 1985 at efterkomme
dette direktiv.

2.

Medlemsstaterne underretter Kommissionen om

de bestemmelser, som de vedtager med henblik på
gennemførelsen af dette direktiv. Kommissionen
underretter de øvrige medlemsstater herom.
Artikel 3

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 31 . juli 1984.

På Rådets vegne
J. O'KEEFFE
Formand
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BERIGTIGELSER

Berigtigelse til Kommissionens forordning (EØF) nr^ 2202/84 af 27. juli 1984 om ændring af
de monetære udligningsbeløb

(De Europæiske Fællesskabers Tidende nr. L 204 af 31. juli 1984)
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