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I

(Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk)

RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 3431/84
af 4 . december 1984

om fastsættelse for fangstsæsonen 1985 af orienteringspriserne for de i litra A og
D i bilag I til forordning (EØF) nr. 3796/81 anførte fiskerivarer
RÅDET FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
europæiske økonomiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr.
3796/81 af 29. december 1981 om den fælles markeds

ordning for fiskerivarer ('), særlig artikel 10, stk. 3,
under henvisning til forslag fra Kommissionen, og
ud fra følgende betragtninger :

I henhold til artikel 10, stk. 1 og 2, i forordning (EØF)
nr. 3796/81 fastsættes der for hver af de i litra A og D,
i bilag I til forordningen anførte varer en orienterings

anvendelsen af kriterierne i artikel 10 i forordning
(EØF) nr. 3796/81 medfører, at priserne for fangstsæ
sonen 1985 i forhold til priserne for indeværende
fangstsæson , for visse varers vedkommende må
forhøjes og for andres bibeholdes ; da visse oplysninger
om prisudviklingen for hver fiskerivare med nøje fast
lagte handelsegenskaber ikke foreligger, må udgangs
punktet tages i forholdet mellem det vejede gennem
snit af de markedspriser som blev konstateret, da
orienteringspriserne for de pågældende varer blev
fastsat forrige gang, og dem, der konstateres på nuvæ
rende tidspunkt —
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

pris af en sådan størrelse, at den kan bidrage til at sikre
stabile markedsnoteringer uden samtidig at medføre
overskud i Fællesskabet ; prisen skal desuden kunne
bidrage til opretholdelse af producenternes indkomst,
idet der dog samtidig tages hensyn til forbrugernes
interesser ;

denne orienteringspris fastsættes på grundlag af det i

Artikel 1

Orienteringspriserne for fangstsæsonen 1 . januar til 31 .
december 1985 for de i litra A og D, i bilag I til
forordning (EØF) nr. 3796/81 anførte varer, og de
kategorier, disse priser gælder for, er fastsat i bilaget til
nærværende forordning.

artikel 10, stk. 2, i den nævnte forordning definerede

prisgennemsnit og under hensyn til den forventede
udvikling i produktion og efterspørgsel ;

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 1 . januar 1985.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. december 1984.
På Rådets vegne
P. O'TOOLE

Formand

(') EFT nr. L 379 af 31 . 12. 1981 , s . 1 .
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BILAG

(ECU/ton)

Handelskendetegn (')
Art

Orienteringspris

Friskheds
klasse

Størrelse

Ekstra, A

1

hele

336

Ekstra

3

hele

537

Ekstra

3

hele

441

3 . Pighaj (Squalus acanthias)

Ekstra A

2

hele, renset med hoved

844

4. Rødhaj
(Scyliorhinusarter)

Ekstra A

1

hele, renset med hoved

814

A

2

hele

821

A
eller

2

renset med hoved

A

3

renset med hoved

A
eller

2

renset med hoved

A

3

renset med hoved

A
eller
A

2

renset med hoved

3

renset med hoved

A
eller
A

2

renset med hoved

3

renset med hoved

10 . Lange

Ekstra A

1, 2

renset med hoved

11 . Makrel

Ekstra
eller
A

1

hele

2

hele

Ekstra

2

hele

A
eller
A

2

renset med hoved

3

renset med hoved

1 . Sild

Behandlingsgrad

2. Sardiner (Sardina
Pilchardus) :

a) fra Atlanterhavet
b) fra Middelhavet

5. Rødfisk (Sebastesarter)
6. Torsk (Kabliau)

7. Sej

8 . Kuller

9 . Hvilling

12. Ansjoser
13 . Rødspætter

1 116

624

827

761

876

280

572

fra 1 . januar
til 30 . april 1985
fra 1 . maj
til 31 . december

744

1 015

1985

14 . Kulmule

(Merluccius merluccius)
15. Hesterejer af sorterne
Crangon crangon

A

2

renset med hoved

2 385

A

1

kun kogt i vand

1 485

(') Kvalitetskategorier, størrelser og behandhngsgrad er fastlagt i henhold til artikel 2 i forordning (EØF) nr. 3796/81 .

De Europæiske Fællesskabers Tidende

7. 12. 84

Nr. L 318 /3

RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 3432/84
af 4. december 1984

om fastsættelse for fangstsæsonen 1985 af orienteringspriserne for de i bilag II til
forordning (EØF) nr. 3796/81 anførte fiskerivarer
RÅDET FOR DE EUROPÆISKE

den omtalte forordning opstillede kriterier bør disse

FÆLLESSKABER HAR —

priser for nogle varers vedkommende forhøjes og for
andres bibeholdes i fangstsæsonen 1985 —

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

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr.

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

3796/81 af 29 . december 1981 om den fælles markeds

ordning for fiskerivarer ('), særlig artikel 1 5, stk. 5,
under henvisning til forslag fra Kommissionen, og
ud fra følgende betragtninger :
I henhold til artikel 15, stk. 1 , i forordning (EØF) nr.
3796/81 skal der hvert år fastsættes en orienteringspris
for hver af de i forordningens bilag II anførte varer
eller varegrupper ;

på grundlag af de foreliggende oplysninger om
priserne på de pågældende varer og af de i artikel 10 i

Artikel 1

Orienteringspriserne for fangstsæsonen 1 . januar til 31 .
december 1985 for de i bilag II til forordning (EØF)
nr. 3796/81 anførte varer, og de kategorier, disse priser
gælder for, er fastsat i bilaget til nærværende forord
ning.
Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 1 . januar 1985.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. december 1984.

På Rådets vegne
P. O'TOOLE

Formand

(') EFT nr. L 379 af 31 . 12. 1981 , s . 1 .
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BILAG

(ECU/t)

1 . Sardin

Orienterings

Handelskendetegn

Varegruppe

pris

Frosne, i partier eller i originalpakning med
ensartet indhold

2 . Blankesten af arterne Dentex

dentex og Pagellus spp .
3 . Taskekrabbe (Cancer pagurus)

389

Frosne, i partier eller i originalpakning med
ensartet indhold

1237

Frosne, i partier eller i originalpakning med
ensartet indhold

4 . Jomfruhummer
( Nephrops norvegicus)

5. Blæksprutte (Loligo vulgaris)

652

Frosne, i partier eller i originalpakning med
ensartet indhold

Frosne,

urenset,

1769

i

originalpakninger

med

ensartet indhold

6 . Blæksprutte (Todarodes sagit
tatus)

7. Blæksprutte (Ulex illecebro
sus)

Frosne,

i

2 425

originalpakninger

med

ensartet

indhold

1151

Frosne,

irenset,

i

originalpakninger

med

ensartet indhold

8 . Blæksprutte af arterne Sepia

Frosne,

officinalis, Rossia macrosoma

indhold

i

1209

originalpakninger med

ensartet

originalpakninger

ensartet

1563

og Sepiola rondeletti
9 . Blæksprutte af arten Octopus

Frosne
indhold

i

med

1 187

De Europæiske Fællesskabers Tidende

7. 12. 84

Nr. L 318 /5

RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 3433/84
af 4 . december 1984

om fastsættelse for fangstsæsonen 1985 af Fællesskabets producentpris for
tunfisk til konservesindustrien

RÅDET FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

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

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr.
3796/ 81 af 29 . december 1981 om den fælles markeds

pa grundlag af de i artikel 17, stk. 4, i nævnte forord
ning opstillede kriterier bør prisen fastholdes for
fangstsæsonen 1985 —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

ordning for fiskerivarer ('), særlig artikel 17, stk . 5,
under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

Artikel 1

ud fra følgende betragtninger :
I henhold til artikel 17, stk. 4, i forordning (EØF) nr.
3796/81 skal der fastsættes en EF-producentpris for
tunfisk til konservesindustrien ;

EF-producentprisen for tunfisk til konservesindustrien
for fangstsæsonen 1 . januar til 31 . december 1985 og
den kategori, denne pris gælder for, fastsættes til
følgende :
(ECU/t)

Handelskendetegn

Varer

Guldfinnet tun

EF-producentprisen

Hele, med en stykvægt på over 10 kg

1351

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 1 . januar 1985 .

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. december 1984.
Pa Rådets vegne
P. O'TOOLE

Formand

(') EFT nr. L 379 af 31 . 12. 1981 , s . 1 .
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RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 3434/84
af 4 . december 1984

om syvende ændring af forordning ( EØF) nr. 320/84 om fastsættelse for 1984 af
de foreløbige samlede tilladte fangstmængder for visse fiskebestande og grupper
af fiskebestande i Fællesskabets fiskerizone samt af Fællesskabets foreløbige
andel af disse fangster, af dennes fordeling blandt medlemsstaterne og af betin
gelserne for fiskeri af de samlede tilladte fangstmængder
RÅDET FOR DE EUROPÆISKE

fangstmængder for visse fiskebestande og grupper af

FÆLLESSKABER HAR —

fiskebestande

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

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr.
170/ 83 af 25. januar 1983 om en fællesskabsordning
for bevarelse og forvaltning af fiskeressourcerne ('),
særlig artikel 1 1 ,

i

Fællesskabets

fiskerizone

samt

af

Fællesskabets foreløbige andel af disse fangster, af
dennes fordeling blandt medlemsstaterne og af betin
gelserne for fiskeri efter de samlede tilladte fangst
mængder ;
nylige videnskabelige udtalelser har vist, at forbudet
mod makrelfiskeri i ICES-afsnit VI a nord for 58° 00 '

N ikke længere er berettiget —

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

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

I henhold til artikel 3 i forordning (EØF) nr. 170/ 83
skal

Rådet

fastsætte

den

samlede

tilladte

fangstmængde pr. fiskebestand eller gruppe af fiskebe
stande, den andel, der er til rådighed for Fælleskabet,
samt de særlige betingelser, der skal gælde for disse
fangster ; i henhold til artikel 4 i samme forordning
skal den andel , der er til rådighed for Fællesskabet,

Artikel 1

Artikel 7 i forordning (EØF) nr. 320/84 udgår.
Artikel 2

fordeles mellem medlemsstaterne ;

ved forordning (EØF) nr. 320/ 84 (2), senest ændret ved
forordning (EØF) nr. 3175/84 ('), er der for 1984 fore
taget fastsættelse af de foreløbige samlede tilladte

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

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. december 1984.
På Rådets vegne
P. O'TOOLE

Formand

(') EFT nr. L 24 af 27. 1 . 1983, s. 1 .
(2) EFT nr. L 37 af 8 . 2. 1984, s. 1 .

(' EFT nr. L 298 af 16 . 11 . 1984, s . 1 .
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RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 3435/84
af 4 . december 1984

om fordeling mellem medlemsstaterne af fangstkvoter for fartøjer, der udøver
fiskeri i svenske farvande

RÅDET FOR DE EUROPÆISKE

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
europæiske økonomiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr.
170/ 83 af 25 . januar 1983 om en fællesskabsordning
for bevarelse og forvaltning af fiskeressourcerne ('),
særlig artikel 11 ,

Artikel 1

Fra den 1 . januar til den 31 . december 1985 må de
fangster, som kan tages af fartøjer, der fører en
medlemsstats flag, i farvande henhørende under svensk

fiskerijurisdiktion, ikke overstige de i bilaget fastsatte
kvoter.

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og
Artikel 2

ud fra følgende betragtninger :

Fællesskabet og Sverige har paraferet en aftale om
deres gensidige fiskerirettigheder for 1985, der blandt
andet vedrører tildeling af visse fangstkvoter for
Fællesskabets fartøjer i den svenske fiskerizone ;
i henhold til artikel 3 i forordning (EØF) nr. 170/83
skal

Rådet

fastsætte

den

samlede

tilladte

fangstmængde pr. fiskebestand eller gruppe af fiskebe
stande, den andel, der er til rådighed for Fællesskabet,
samt de særlige betingelser, der skal gælde for disse
fangster ; i henhold til artikel 4 i samme forordning
skal den andel, der er til rådighed for Fællesskabet,
fordeles mellem medlemsstaterne ;

for at sikre, at denne fordeling overholdes, bør der
indsendes oplysninger om det faktiske fiskeri —

Medlemsstaterne og skippere på fiskefartøjer, som
fører en medlemsstats flag, skal, hvad angår fiskeri i de
i artikel 1 omhandlede farvande, overholde de bestem
melser, der er fastsat i artikel 3 til 9 i Rådets forord

ning (EØF) nr. 2057/82 af 29 . juni 1982 om fastsæt
telse af visse foranstaltninger til kontrol med fiskeri fra

fartøjer hjemmehørende i medlemsstaterne (2), ændret
ved forordning (EØF) nr. 1729/83 (3).
Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentlig
gørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.
Den finder anvendelse indtil den 31 . december 1985 .

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. december 1984.

På Rådets vegne
P. O'TOOLE

Formand

C ) EFT nr. L 24 at 27 . 1 . 1983, s. 1

(:) EFT nr. L 220 af 29 . 7 . 19 82, s . 1 .
(') EFT nr. L 169 af 28 . 6 . 1983, s. 14.
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BILAG

De i artikel 1 omhandlede mængder for perioden fra den 1 . januar til den 31 . december
1985

(i tons)
Art

Torsk

Sild

Laks

ICES-afsnit

III d)

III d)

III d)

Tildeling

Kvoter

3 100

1300

20

Danmark

2 270

Tyskland

830

Danmark

740

Tyskland

560

Danmark

17

Tyskland

3

Nr. L 318 /9
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RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 3436/84
af 4. december 1984

om fastsættelse for 1985 af visse foranstaltninger til bevarelse og forvaltning af
fiskeressourcerne, som skal finde anvendelse på fartøjer, der fører svensk flag
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

RÅDET FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

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

Artikel 1

1.
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr.
170/83 af 25. januar 1983 om en fællesskabsordning
for bevarelse og forvaltning af fiskeressourcerne ('),
særlig artikel 1 1 ,

Fartøjer, der fører svensk flag, kan indtil den 31 .

december 1985 drive fiskeri efter de arter, der er anført

i bilag I, inden for de i nævnte bilag fastsatte geogra
fiske og mængdemæssige begrænsninger og i overens
stemmelse med denne forordning i de af medlemssta
ternes fiskerizoner, der strækker sig 200 sømil ud fra
kysten langs Nordsøen, Skagerrak, Kattegat, Østersøen,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

og Atlanterhavet nord for 43° 00' N.

ud fra følgende betragtninger :

2. Uanset stk. 1 kan fartøjer, som fører svensk flag,
uden kvantitative begrænsninger fiske i Skagerrak,
Kattegat og Øresund.

Fællesskabet og Sverige har i overensstemmelse med
proceduren i fiskeriaftalen mellem Det europæiske
økonomiske Fællesskab og Sveriges regering (2), særlig
artikel 2 og 6, ført konsultationer om de gensidige
fiskerirettigheder for 1985 og forvaltningen af de fælles
levende ressourcer ;

under disse konsultationer blev delegationerne enige
om at henstille til deres respektive myndigheder, at
der fastsættes visse fiskerikvoter for 1985 for den

anden parts fartøjer ;
i henhold til artikel 3 i forordning (EØF) nr. 170/83
skal Rådet blandt andet fastsætte de samlede fangster,
der indrømmes tredjelande, og de særlige betingelser,
der skal gælde for disse fangster ;
i overenskomsten af

19 . december

1966 mellem

Danmark, Norge og Sverige om gensidig adgang til
fiskeri i Skagerrak og Kattegat fastsættes det, at hver af
de kontraherende parter tillader fartøjer fra de to andre
lande at drive fiskeri uden kvantitative begrænsninger i
dens fiskerizone i Skagerrak og en del af Kattegat
indtil en afstand af 4 sømil fra basislinjerne ;
i

konventionen

af

31 .

december

1932

mellem

Danmark og Sverige angående fiskeriforholderne i de
til Danmark og Sverige grænsende farvande er det fast
sat, at de kontraherende parter tillader den anden parts
fartøjer at drive fiskeri uden kvantitative begræns
ninger i deres respektive fiskerizoner i Kattegat indtil
en afstand af 3 sømil fra kysten og i visse områder af
Øresund og Østersøen indtil basislinjen —
C ) EFT nr. L 24 af 27 . 1 . 1983 , s . 1 .
O EFT nr. L 226 af 29 . 8 . 1980, s. 1 .

3.

I denne forordning forstås ved :

— Skagerrak : et område afgrænset mod vest ved en
ret linje fra Hanstholm fyr til Lindesnes fyr og
mod syd ved en ret linje fra Skagen fyr til Tistlarna
fyr og derfra videre til det nærmeste punkt på den
svenske kyst,

— Kattegat : et område afgrænset mod nord ved en
ret linje fra Skagen fyr til Tistlarna fyr og derfra til
det nærmeste punkt på den svenske kyst og mod
syd ved tre rette linjer henholdsvis fra Hasenøre til
Gnibens spids, fra Korshage til Spodsbjerg og fra
Gilbjerg Hoved til Kullen,
— Øresund : et område afgrænset, mod nord ved en
ret linje fra Gilbjerg Hoved til Kullen og mod syd
ved en ret linje fra Stevns fyr til Falsterbo fyr.

4. Fiskeri, der er tilladt i henhold til stk. 1 og 2, må
kun ske i de dele af 200-sømilezonen, som ligger mere
end 12 sømil fra de basislinjer, hvorfra medlemssta
ternes territorialfarvande måles, dog med følgende
undtagelser :
a) fiskeri i Skagerrak er tilladt uden for en afstand af 4
sømil fra Danmarks basislinjer,
b) fiskeri i Kattegat er tilladt uden for en afstand af 3
sømil fra Danmarks kyst,
e) fiskeri i Østersøen er tilladt uden for afstand af 3
sømil fra Danmarks basislinjer,

d) fiskeri i Øresund er tilladt i de i bilag II anførte
områder i overensstemmelse med de i nævnte bilag
fastsatte bestemmelser .
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5 . Uanset stk. 1 er uundgåelige bifangster af arter,
som i en zone ikke er kvoteret, tilladt for de grænser,
der er fastsat i de bevarelsesforanstaltninger, der gælder
for den pågældende zone.
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4. Ved indgivelse af licensansøgning til Kommis
sionen gives følgende oplysninger :
a) fartøjets navn,

b) registreringsnummer,

6 . Bifangster i en given zone af arter, der i denne
zone ikke er kvoteret, afskrives på den pågældende
kvote .

Artikel 2

1 . Fartøjer, som fisker inden for de i artikel 1 fast
satte kvoter, skal overholde de bevarelses- og kontrol
foranstaltninger og øvrige bestemmelser, der gælder
for fiskeriet i de i artikel 1 omhandlede zoner.

c) ydre identifikationsbogstaver og -tal,
d) registreringshavn,
e)
f)
g)
h)
i)
j)

ejerens eller befragterens navn og adresse,
bruttoregistertonnage og længde overalt,
maskinkraft,
kaldesignal og radiofrekvens,
påtænkt fangstmetode,
påtænkt fiskeriområde,

k) arter, der vil blive fisket efter,

1) periode, for hvilken der søges om licens.

2. De i stk. 1 omhandlede fartøjer fører en logbog,
hvori oplysningerne i henhold til bilag III indføres.

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

3.
De i stk . 1 omhandlede fartøjer skal i overens
stemmelse med reglerne i bilag IV til Kommissionen

fremsende oplysningerne i henhold til dette bilag.
4. Registreringsbogstaverne for de i stk. 1 nævnte
fartøjer skal tydeligt anføres på begge sider af fartøjets

6. Licenser kan annulleres med henblik på udste
delse af nye licenser. Annulleringen har virkning fra
den dag, licensen afleveres til Kommissionen . Nye
licenser gælder fra den første dag i måneden efter den
måned, i hvilken de er udstedt.

forstavn .

Artikel 4

Artikel 3

1 . Fiskeri i ICES-underområde IV og VI samt ICES
afsnit III c og d inden for kvoterne i artikel 1 er
betinget af, at der om bord forefindes en licens, som
efter anmodning fra de svenske myndigheder er
udstedt af Kommissionen på Fællesskabets vegne,
samt af, at de i licensen fastsatte betingelser overhol
des .

2.

Langline er det eneste redskab, der må anvendes til
fiskeri efter lange.

Artikel 5

Medlemsstaternes myndigheder træffer passende foran
staltninger, herunder regelmæssig inspektion af fartøj
erne, for at sikre, at denne forordning overholdes .

Udstedelse af licenser i henhold til stk . 1 er

betinget af, at antallet af gyldige licenser på et vilkår
ligt tidspunkt inden for en given måned ikke oversti

Artikel 6

ger :

— 42 til fiskeri efter torsk og sild i Østersøen,

Hvis det på behørig vis konstateres, at der er sket en
overtrædelse, giver medlemsstaterne straks Kommis

— 3 til fiskeri efter lange i ICES-underområde IV og
ICES-afsmt Via (nord for 56° 30' N),

sionen underretning om det pågældende fartøjs navn
og om de eventuelt trufne foranstaltninger.

— 25 til fiskeri efter sild i ICES-afsnit IV a og b,
— 10 til fiskeri i ICES-underområde IV efter alle de i

Artikel 7

bilag I opførte arter, bortset fra sild og lange .
3.

Det samlede antal fiskedage for alle fartøjer med

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

tilladelse til at drive sildefiskeri i Nordsøen må ikke

overstige 250 .

Den anvendes fra 1 . januar til 31 . december 1985.
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Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. december 1984.

På Rådets vegne
P. O'TOOLE

Formand
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BILAG I

Fangstkvoter
Område, hvor fiskeri

Art

Torsk

er tilladt

ICES III c, og d

Mængde

1 250

ICES IV

1 50 (2)

Kuller

ICES IV

400

Hvilling

ICES IV

Sild

ICES III c og d
ICES IV a og b

Lange

ICES IV, VI a (')

20 0
1600
1350
200

(') Nord for 56 30 N.
(2) Disse kvoter kan udveksles.

BILAG II

1 . Inden for en dybde af 7 m er kun følgende former for fiskeri tilladt :
a) fiskeri med garn efter sild
b) fiskeri med line i månederne juli til oktober, begge inklusive.

2. Uden for en dybde af 7 m er fiskeri med trawl eller vod forbudt syd for en linje fra Ellekilde Hage
til Lerberget.

3 . Fiskeri med agnvod, som højst måler 7,5 m mellem •armspidserne« er tilladt på Middelgrunden,
dog med forbehold af punkt 2.
4. Nord for den i punkt 2 anførte linje er fiskeri med trawl- eller snurrevod tilladt indtil en afstand af
3 sømil fra kysten .

BILAG III

Følgende oplysninger skal indføres i logbogen efter hvert fiskeri :
1 . fangstmængde for hver art (i kg)
2. dato og klokkeslæt for fiskeri
3 . fangstposition
4. fangstmetode
5 . alle radiomeddelelser, som er sendt i overensstemmelse med bilag IV .
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BILAG IV

1.

Følgende oplysninger fremsendes til Kommissionen efter den anførte tidsplan :

1.1 .

Ved hver indsejling i de zoner på indtil 200 sømil ud for EF-medlemsstaternes kyster, som er
omfattet af fællesskabsreglerne for fiskeri :

a) de under punkt 1.4 anførte oplysninger,
b) mængde af hver art i lasten (i kg),

c) tidspunkt og sted for fiskeriets begyndelse.

Hvis fiskeriet kræver mere end én indsejling i Fællesskabets fiskerizone på en given dag, er det
tilstrækkeligt at give indberetning ved første indsejling i zonen.
1.2.

Ved hver udsejling fra de zoner på indtil 200 sømil ud for EF-medlemsstaternes kyster, som er
omfattet af fællesskabsreglerne for fiskeri :
a) de under punkt 1.4 anførte oplysninger,
b) last af hver art (i kg),

c) mængde (i kg) af hver art, fanget siden fremsendelsen af seneste meddelelse,
d) det ICES-underområde, hvor fangsterne blev taget,
e) mængde (i kg) af hver art omladet til andre fartøjer siden indsejlingen i Fællesskabets fiske
rizoner og modtagerfartøjets registreringsnummer,

f) mængde (i kg) af hver art, landet i en fællesskabshavn siden indsejling i Fællesskabets fiske
rizone.

Hvis fiskeriet kræver mere end én udsejling fra Fællesskabets fiskerizone på en given dag, er
det tilstrækkeligt at give indberetning ved seneste udsejling.

1.3 .

Hver tredje dag begyndende på tredjedagen efter første indsejling i fiskerizonen, når der fiskes
efter sild i Nordsøen, og hver uge begyndende på syvendedagen , efter første indsejling i zonen,
når der fiskes efter andre arter end nordsøsild :

a) de under punkt 1.4 anførte oplysninger,

b) mængde (i kg) af hver art, fanget siden fremsendelsen af seneste meddelelse,
c) det ICES-underområde, hvor fangsterne er taget,

d) antal fiskedage ved fiskeri efter sild i Nordsøen.
1.4.

a) Skibets navn, radiokaldesignal, identifikationsbogstaver og - tal, skippers navn,

b) licensnummer, hvis fartøjet har en licens,
c) meddelelsens løbenummer,
d) meddelelsens art,
e) dato, klokkeslæt og position .

2.1 .

De under punkt 1 anførte oplysninger skal fremsendes til Kommissionen for De europæiske
Fællesskaber i Bruxelles (telex 24 189 FISEUB) via en af de under punkt 3 nævnte radiosta
tioner og i den under punkt 4 beskrevne form .

2.2.

Hvis meddelelsen på grund af force majeure ikke kan fremsendes af det pågældende fartøj, kan
fremsendelsen ske via et andet fartøj på førstnævnte fartøjs vegne.
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3.

Radiostationens navn

Radiostationens kaldesignal

Skagen

OXP

Blåvand
Norddeich

OXB
DAF DAK
DAH DAL
DAI DAM

Scheveningen

Land's End

PCH
OST
GNF
GKZ
GCC
GKR
GPK
G LV
GIL
GNI
GND
GKA
GKB
GKC
GLD

Valentia
Malin Head

EJK
EJM

Boulogne

FFB
FFU
FFO
FFC

DAJ DAN
Oostende
North Foreland
Humber
Cullercoats
Wick

Portpatrick
Anglesey
Ilfracombe
Niton
Stonehaven
Portishead

Brest
St.-Nazaire
Bordeaux-Arcachon

Julianehåb

OZN
]
OXF /

Godthåb

OXI

Holsteinsborg

OYS \

Godhavn
Stockholm

SOJ

Prins Christians Sund

4.

>

Central Godthåb

OZM )

Goteborg

SOG

Rønne

OYE .

Meddelelserne form

De under punkt 1 omhandlede oplysninger skal indeholde følgende enkeltheder, der
meddeles i nedenstående rækkefølge :
— fartøjets navn,
— radiokaldesignal,
— ydre identifikationsbogstaver og -tal,

— løbenummer for meddelelsen for den pågældende fangstrejse,
— angivelse af meddelelsens art efter følgende kode :
— meddelelse ved indsejling i fællesskabszonen »IN«,
— meddelelse ved udsejling af fællesskabszonen : »OUT«,
— ugentlig meddelelse : »WKL«,
— meddelelse hver tredje dag : »2 WKL«,
— position
— det ICES-underområde, hvor fiskeriet forventes begyndt,
— dato for fiskeriets begyndelse,
— mængde (i kg) af hver art fisk i lastrummene, under anvendelse af den under punkt 5
anførte kode,

— mængde (i kg) af hver art fanget siden fremsendelsen af seneste meddelelse, under anven
delse af den under punkt 5 anførte kode,
— det ICES-underområde, hvor fangsterne er taget,
— mængde (i kg) af hvert art, omladet til andre fartøjer siden fremsendelsen af seneste
meddelelse,

— modtagerfartøjets navn og kaldesignal,
— mængde (i kg) af hver art landet i en fællesskabshavn siden fremsendelsen af seneste
meddelelse ,

— skippers navn .
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5.

Kode til oplysning om lasten af fisk i henhold til punkt 4 :

- Q:

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

— R :

Andre

— S :

Reje (Penaeidae)
Ansjos (Engraulis encrassicholus)
Rødfisk (Sebastes sp.)
Håising (Hyppoglossoides platessoides)
Blæksprutte (Illex)
Ising (Limanda ferruginea)
Blåhvilling (Gadus poutassou)
Tunfisk (Thunnidae)
Byrkelange (Molus dypterygia)
Brosme (Brosme brosme)
Pighaj (Scyliorhinus retifer)
Brudge (Cetorhindae)
Sildehaj (Lamna nasus)
Blæksprutte (Loglio vulgaris)
Havbrasen ( Brama brama)
Sardin (Sardina pilchardus)

— A :
— B :

— C :
— D :
— E :
— F :

— G :
— H :
— I :

- J:
— K :
— L :
— M :
— N :

— O :
— P :

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

— BB :
— CC :
— DD :
— EE :
— FF :
— GG :
— HH :
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 3437/84
af 6 . december 1984

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

disse valutaers centralkurs, og multipliceret med
den i artikel 2b, stk. 2, i forordning (EØF) nr.

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.
3131 /84 (^ 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

974/71 (6) fastsatte koefficient, senest ændret ved

forordning (EØF) nr. 855/84 0,
— 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
5. december 1984 ;

der noteres

noteringer, 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.
Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 7. december
1984.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 6. december 1984.
På Kommissionens vegne
Poul DALSAGER

Medlem af Kommissionen

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 .

O EFT nr. L 293 af 10 . 11 . 1984, s . 1 .

den

ning (EØF) nr. 3131 /84 på de tilbudspriser og de dags

medlemsstat.

(')
(2)
(3)
(♦)

fra

anvendelsen af de bestemmelser, der er nævnt i forord

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

kurser,

(6) EFT nr. L 106 af 12. 5 . 1971 , s . 1 .
O EFT nr. L 90 af 1.4. 1984, s. 1 .
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BILAG

til Kommissionens forordning af 6. december 1984 om fastsættelse af importafgifterne for
korn , mel , grove gryn og fine gryn af hvede eller rug
(ECU/ton)
Position
i den fælles
toldtarif

10.01 B I
10.01 B II
10.02
10.03

Varebeskrivelse

Blød hvede og blandsæd af hvede
og rug
Hård hvede

Rug
Byg

10.04

Havre

10.05 B

Majs, andre end hybridmajs til
udsæd

10.07 A

Boghvede

10.07
10.07
10.07
10.07
11.01

Hirse

B
C
DI
D II
A

11.01 B

11.02 A la)
11.02 A Ib)

Afgifterne

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

60,-54

102,40 OO
66,89 (s)
71,42
54,71

68,33 00
0

o
C)
79,40 (4)
0
o
o
98,88
107,78
172,14
105,55

(') For hård hvede med oprindelse i Marokko, som transporteres direkte
fra dette land til Fællesskabet, nedsættes importafgiften med 0,60
ECU pr. ton .
(2) I henhold til forordning (EØF) nr. 435/80 opkræves ingen importaf
gift ved indførsel af varer med oprindelse i staterne i Afrika, Vestin
dien og Stillehavet eller i de oversøiske lande og territorier i de
franske oversøiske departementer.
(3) For majs med oprindelse i AVS eller OLT nedsættes importafgiften
ved indførsel i Fællesskabet med 1,81 ECU pr. ton .
(4) For hirse og sorghum med oprindelse i AVS eller OLT nedsættes
importafgiften ved indførsel i Fællesskabet med 50 % .
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 .

(6) 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 .
O Ved import af det under pos. 10.07 D I henhørende produkt (triticale)
opkræves dog importafgiften for rug.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 3438/84
af 6 . december 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,
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 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 :

De præmier, hvormed importafgifterne for korn og
malt skal forhøjes, er fastsat ved forordning (EØF) nr.
2222/ 84 (*) 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

disse valutaers centralkurs, og multipliceret med
den i artikel 2b, stk. 2, i forordning (EØF) nr.
974/71 (b) fastsatte koefficient, senest ændret ved
forordning ( EØF) nr. 855/84 Q,
— 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
5 . december 1984 ;

kurser, der noteres

fra

den

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 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.

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

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 7. december
1984 .

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 6. december 1984.

På Kommissionens vegne
Poul DALSAGER

Medlem af Kommissionen

(')
o
(3)
(4)

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 .

(0 EFT nr. L 205 af 1 . 8 . 1984, s . 4.

(6) EFT nr. L 106 af 12 . 5 . 1971 , s . 1 .
O EFT nr. L 90 af 1 . 4 . 1984, s. 1 .
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Nr. L 318 / 19

BILAG

til Kommissionens forordning af 6. december 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

Varebeskrivelse

Løbende
måned

1 . term .

2 . term .

3 . term .

12

1

2

3

10.01 B I

Blød hvede og blandsæd af hvede og rug

0

10.01 B II

Hård hvede

0

0

0

0

10.02

Rug
Byg

0

0

0

0

0

0

0

0

10.04

Havre

0

0

0

0

10.05 B

Majs, anden end hybridmajs til udsæd

0

0

0

0

10.07 A

Boghvede

0

0

0

0

10.07 B

Hirse

0

0

0

39,57

10.07 C

Sorghum

0

0

0

0

10.07 D

Andre varer

0

0

0

0

11.01 A

Hvedemel og mel af blandsæd af hvede og rug

0

10.03

1,91

1,91

2,68

2,68

1,98

2,78

B. Malt

(ECU / ton)
Position
i den fælles
toldtarif

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

Varebeskrivelse

Løbende
måned
12

1 . term .

2 . term .

3 . term .

4 . term .

1

2

3

4

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

0

3,40

3,40

3,52

3,52

0

2,54

2,54

2,63

2,63

formalet

0

0

0

0

0

formalet

0

0

0

0

0

Brændt malt

0

0

0

0

0

Malt af andet end hvede, ikke brændt, ikke
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 3439/84
af 6. december 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,
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 16,
stk . 2,

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,

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 (10), og

ud fra følgende betragtninger :

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 (l2) 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
verne har anført ;

ved opkrævelsen af afgiften skal der tages hensyn til
bestemmelserne i aftalerne mellem Fællesskabet og
visse tredjelande ; således skal afgiften for disse lande
fastsættes på grundlag af den afgift, der skal opkræves
ved indførsel fra andre tredjelande ;

med hensyn til Tyrkiet og Maghreb-landene bør man
ikke forud ansætte det tillægsbeløb, der skal fastsættes
i henhold til aftalerne mellem Fællesskabet og disse
tredjelande ;

gennemførelsen af ovennævnte bestemmelser for de
afgiftssatser, tilbudsgiverne har anført den 3 . og 4.
december 1984 indebærer, at minimumsimportafgif
terne fastsættes som anført i bilag I til denne forord
ning ;

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 —

Ved forordning (EØF) nr. 3131 /78 af 28 . december
1978 (") besluttede Kommissionen at anvende licita
tionsproceduren for fastsættelsen af importafgifter for
olivenolie ;

') EFT nr. 172 af 30 . 9. 1966, s. 3025/66.
2) EFT nr. L 208 af 3 . 8 . 1984, s . 1 .
3) EFT nr. L 169 af 28 . 6. 1976, s. 24.
<) EFT nr. L 73 af 16. 3 . 1984, s . 10 .
*) EFT nr. L 169 af 28. 6. 1976, s. 43.
«) EFT nr. L 169 af 28 . 6 . 1976, s . 9 .
^ EFT nr. L 108 af 25. 4. 1984, s. 4.
8) EFT nr. L 142 af 9 . 6 . 1977, s . 10 .
*) EFT nr. L 73 af 16 . 3 . 1984, s . 11 .
,0) 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.
C 2) EFT nr. L 331 af 28 . 11 . 1978 , s. 6 .

De Europæiske Fællesskabers Tidende

7 . 12. 84

Nr. L 318 /21

Artikel 2

Artikel 3

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

Denne forordning træder i kraft den 7. december
1984 .

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 6. december 1984.

På Kommissionens vegne
Poul DALSAGER

Medlem af Kommissionen

Nr. L 318 /22
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BILAG I

Minimumsimportafgifter i olivenoliesektoren
(ECU / 100 kg)
Tredjelande

Pos . i den fælles toldtarif

57,00 (')
62,00 (')
60,00 (')
70,00 (2)
95,00 0

1 5.07 A I a)
15.07 AI b)
15.07 AI c)
15.07 All a)

15.07 A II b)

(>) 1 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 : 11,48 ECU/ 100 kgf), 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 : 12,69 ECU/ 100 kgf), 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 : 12,69 ECU/ 100 kg (*), såfremt importøren fremlægger bevis for, at han har refun
deret den eksportafgift, der er indført af dette land ; denne tilbagebetaling må dog ikke over
skride den gældende afgift.
(*) Disse beløb kan forhøjes med et tillægsbeløb, som fastsættes af Fællesskabet og de pågældende
tredjelande .
(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.
(■') 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

13,64

07.03 A II

13,64

15.17 B I a)

31,00

15.17 B Ib)

49,60

23.04 A II

4,80
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Nr. L 318 /23

KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 3440/84
af 6. december 1984

om fastgørelse af anordninger til trawl, snurrevod og lignende redskaber
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

forstærkningsposen forstærker fangstposen og forhin
drer, at den brister, når den er fyldt, og når trawlen
hales ind ;

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

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr.
171 /83 af 25 . januar 1983 om fastlæggelse af tekniske
foranstaltninger til bevarelse af ' fiskeressourcerne ('),
senest ændret ved forordning (EØF) nr. 2664/84 (2),
særlig artikel 21 , og
ud fra følgende betragtninger :
I artikel 7 i Rådets forordning (EØF) nr. 171 /83 fast
sættes det, at der ikke må anvendes redskaber, der

bevirker, at maskerne i et fiskenet noget sted trækkes
sammen eller på anden måde rent faktisk formind
skes ;

i henhold til artikel 2 i forordning (EØF) nr. 171 /83

gælder disse bestemmelser udelukkende for trawl,
snurrevod og lignende redskaber ;
i henhold til artikel 7 i forordning (EØF) nr. 171 /83

kan der gives tilladelse til, at redskaber fastgøres til
net ;

det er hensigtsmæssigt at definere visse dele af en
trawl ;

løftestropslidgarnet hindrer løftestroppen i at skære
fangstposen over ;
bindestrikken lukker for fangstposen ;

et begrænset stykke af den bageste del af fangstposen
kan foldes tilbage ind i fangstposens åbning for at
sikre bedre lukning af fangstposen ;
løftestroppen skal gøre det muligt at snøre den bageste
del af fangstposen sammen for at lette indhalingen ;
rundstroppen begrænser udvidelsen af fangstposens
diameter ;

stopgarnet lader fangsten passere fra trawlens forende
til trawlens bagende, samtidig med at dens muligheder
for igen at komme ud begrænses ;

sinettet muliggør selektiv fangst af fisk, rejer eller
andre arter ;

forstærkningstovet forstærker trawlen og hindrer, at
der kommer sten og andre genstande ind i fangstpo
sen ;

det er ikke nødvendigt at forbyde fastgørelse af anord
ninger til trawl, når der fiskes efter visse arter, for

sløret skal gøre fangstposens lukning med en binde

hvilke der ikke er fastsat en mindste maskestørrelse i

strikke mere effektiv ;

forordning (EØF) nr. 171 /83 ;
det skal være tilladt at anvende visse anordninger, der

begrænser slid på og iturivning af trawl, snurrevod og
lignende redskaber, forstærker sådanne redskaber,
begrænser udslip af fisk ved redskabernes forende eller
gør dem mere effektive og sikrere at anvende ;
undersideslidgarnet beskytter trawlens underside mod
slid og iturivning ;
oversideslidgarnet beskytter fangstposens overside og
sider mod slid og iturivning, hvis trawlens bagende
skulle begynde at rotere under fiskeriet ;
(') EFT nr. L 24 af 27. 1 . 1983 , s . 14 .
(2) EFT nr. L 253 af 21 . 9 . 1984, s . 1 .

bukseposen skal mindske risikoen for, at hele fangsten
går tabt under fiskeri på fiskepladser, hvor havbunden
er ujævn ;
i den forbindelse må der udarbejdes visse detaljerede
bestemmelser vedrørende disse anordninger, idet der
navnlig må gives en teknisk beskrivelse deraf, og der
må fastsættes, på hvilke betingelser de må anvendes ;
der kan om nødvendigt i specifikke tilfælde træffes
undtagelser fra denne forordning ;
de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i
overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomi
teen for Fiskeressourcer —

De Europæiske Fællesskabers Tidende

Nr. L 318 / 24

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

Ved »trawl« forstås i denne forordning trawl, snurrevod
og lignende redskaber.
Artikel 2

Tekniske termer, der anvendes i denne forordning,
eller som beskriver nogle af de anordninger eller
konstruktioner, der normalt er en integreret del af eller
anvendes sammen med en trawl, er defineret i bilaget.
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forsynet med løftestrop, skal oversideslidgarnet fast
gøres på en sådan måde, at det højst når fire masker
længere frem end den bageste løftestrop. Er fangst
posen ikke forsynet med løftestrop, skal oversideslid
garnet fastgøres på en sådan, måde, at det højst dækker
den bageste tredjedel af fangstposen. I begge tilfælde
må oversideslidgarnet ikke strække sig længere bagud
end højst fire masker foran bindestrikken .
3 . Et oversideslidgarn af type B består af et rektan
gulært stykke net, der skal være fremstillet af tråd af
samme tykkelse som det, fangstposen er fremstillet af,
og maskestørrelsen skal være det dobbelte af fangstpo
sens . Det er tilladt at lade det dække den øverste

halvdel af hele fangstposen i snæver forstand ; det må
udelukkende fastgøres langs sine fire sidekanter på en
sådan måde, at hver maskeside falder sammen med to

Artikel 3

I artikel 4-15 defineres visse anordninger, der er tilladt
at fastgøre til trawl, selv om sådanne anordninger
måtte bevirke, at maskerne et eller flere steder i

trawlen trækkes sammen eller på anden måde
formindskes, og det fastsættes, på hvilke betingelser de
må anvendes .

sider på fangstposens masker på fastgørelsesstederne.

4.

Der må kun anvendes ét oversideslidgarn ad

gangen .

5. Der må ikke anvendes oversideslidgarn sammen
med forstærkningsposer, dog undtaget finmaskede
trawl svarende til bestemmelserne i artikel 3 og bilag
II til forordning (EØF) nr. 171 /83 .

Artikel 4
Artikel 6

Undersideslidgarn
1.

Et undersideslidgarn består af et stykke lærred,

Forstærkningspose

net eller andet materiale .

2. Det er tilladt at anvende mere end ét slidgarn
samtidigt, og de må overlappe hinanden .

3 . Undersideslidgarn må kun anbringes uden på
trawlen og kun langs trawlens underste halvdel. De må
kun fastgøres langs forkanten og siderne.
4. Hvis der anvendes forstærkningsposer eller løfte
stropslidgarn, må undersideslidgarnet kun fastgøres
uden på forstærkningsposerne eller løftestropslidgar
nene, på den i nr. 3 . beskrevne måde.

1 . En forstærkningspose er et cylinderformet stykke
net, der fuldstændigt omkranser trawlens fangstpose,
og som kan være fastgjort til fangstposen flere steder.
Den skal mindst have samme dimensioner (længde og
bredde) som den del af fangstposen, den er fastgjort til .

2. Der må kun anvendes én forstærkningspose ad
gangen, dog undtaget redskaber svarende til bestem
melserne i artikel 3 og bilag II til forordning (EØF) nr.
171 /83, for hvilke det er tilladt at anvende to forstærk

ningsposer.
3.

Artikel 5

Oversideslidgarn
1.

Det er tilladt at anvende to typer oversideslid

garn, herefter benævnt henholdsvis type A og type B.
2. Et oversideslidgarn af type A består af et rektan
gulært stykke net, hvis maskestørrelse skal være
mindst lige så stor som fangstposens. Oversideslid
garnet skal være mindst halvanden gange bredden af
den dækkede fangstpose, idet disse bredder måles
vinkelret på fangstposens længdeakse. Det anbringes
uden på fangstposens øvre halvdel og fastgøres kun
langs forkanten og sidekanterne . Er fangstposen

Maskestørrelsen skal være mindst dobbelt så stor

som fangstposens og skal altid være mindst 80 mm .
Hvis der anvendes to fangstposer, skal nummer to
have en maskestørrelse på mindst 120 mm .

4. Der må ikke anvendes forstærkningsposer, der
strækker sig ud over fangstposens forende .
5.

Hvis forstærkningsposen består af sektioner af

cylinderformede net, må sektionerne ikke overlappe
med mere end fire masker hvor sektionerne samles .

6. En forstærkningspose, der er fastgjort til de i
artikel 2 i forordning (EØF) nr. 171 / 83 omhandlede
stormaskede redskaber, må højst strække sig 2 m foran
den bageste løftestrop .

Nr. L 318 / 25
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7 . Som undtagelse fra nr. 1 er det tilladt at anvende
forstærkningsposer, der er mindre end fangstposen, i

2. Med hensyn til minimumslængden gælder
samme regler som for rundstropper som fastsat i

forbindelse med finmaskede redskaber svarende til

artikel 10, idet løftestroppen nærmest bindestrikken
dog kan være kortere.

bestemmelserne i artikel 3 og bilag II til forordning
(EØF) nr. 171 /83 .

Artikel 10
Artikel 7

Rundstropper

Løftestropslidgarn eller -beskyttelsesgarn
1 . Et løftestropslidgarn eller -beskyttelsesgarn er et
kort cylinderformet stykke net, der har samme
omkreds som fangstposen eller eventuelle forstærk
ningsposer, og som omkranser fanstposen eller
forstærkningsposerne, hvor løftestroppen er fastgjort.
2.

Der må ikke anvendes et sådant slidgarn, hvis der

ikke er fastgjort nogen løftestrop til fangstposen .
3.

Løftestropslidgarnet må højst være 1 m langt.

4. Løftestropslidgarnet må kun fastgøres foran og
bagved hver løftestrop .
5. Maskestørrelsen i løftestropslidgarnet skal være
mindst lige så stor som fangstposens.

6. Løftestropslidgarnet omkreds sammenlignes med
omkredsen af fangstposen eller eventuelle forstærk
ningsposer ved, at man strækker dem ud med samme

1 . Rundstropper er ringformede reb, der omkranser
fangstposen eller forstærkningsposen med regelmæs
sige mellemrum og er fastgjort til fangstposen eller
forstærkningsposen .
2. En rundstrops længde skal vare minst 40 % af
fangstposens omkreds, idet omkredsen måles som
produktet af antallet af masker i fangstposens omkreds
multipliceret med den faktiske maskestørrelse, bortset
fra den bageste rundstrop, den såkaldte bagstrop, hvis
den er fastgjort højst to meter fra bindestrikkema
skerne målt med maskerne strakt ud i længderetnin
gen .

3 . Der skal være mindst 1 m mellem to på
hinanden følgende rundstropper.
4.

serne, men den må ikke omkranse et overside- eller

undersideslidgarn .

kraft.

Artikel 11

Stopgarn

Artikel 8
Bindestrikke

1.

Enbindestrikke er et tov, hvormed den bageste

del af fangstposen og/eller forstærkningsposerne kan
snøres sammen enten ved hjælp af en letopbindelig
knude eller en mekanisk anordning.
2. Bindestrikken skal fastgøres i en afstand på højst
1 meter fra fangstposens bageste masker, der kan

foldes tilbage ind i fangstposen. Såfremt der imidlertid
fastgøres et slør som anført i artikel 14, skal binde
strikken føres igennem fangstposens bageste masker.
3.

En rundstrop kan omkranse forstærkningspo

Der kan anvendes mere end en bindestrikke pr.

1 . Et stopgarn er et stykke net, der mindst skal have
samme maskestørrelse som fangstposen, og som
anbringes inde i trawlen på en sådan måde, at fiskene
kan passere fra trawlens forende til trawlens bagende,
men som begrænser deres muligheder for at
undslippe.
2. Stopgarnet skal fastgøres langs sin forkant og kan
fastgøres langs sine sidekanter inde i fangstposen eller
foran fangstposen .
3 . Afstanden mellem stopgarnets forreste fastgørel
sessted og fangstposens bagende skal være mindst tre
gange stopgarnets længde .

trawl . Bindestrikken må ikke omslutte et underside

eller oversideslidgarn .

Artikel 12
Sinet

Artikel 9

1.

Et sinet er et stykke net med en maskestørrelse,

Løftestropper

der mindst skal være dobbet så stor som fangstposens .

1 . En løftestrop er et reb eller en wire, der løst
omkranser fangstposen eller en eventuel forstærk

2. Sinettet skal fastgøres inde i trawlen foran
fangstposen og må ikke nå længere ind i fangstposen
end '/, af dennes længde .

ningspose, og som er fastgjort dertil ved hjælp af
løkker eller ringe. Der kan anvendes mere end én
løftestrop ad gangen .

Det kan fastgøres til trawlen langs alle kanter.
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3 . Der kan anvendes indtil to sinet ad gangen,
forudsat at disse fastgøres til henholdsvis trawlens
øverste og nederste halvdel og intet sted overlapper
hinanden .

Artikel 13

7 . 12 . 84

2. Slørets maskestørrelse skal være mindst lige så
stor som fangstposens.
3 . Sløret må kun fastgøres langs sin forkant og højst
fem masker fra fangstposens bagende, og det må ikke
strække sig længere end 1 m fra bagkanten af
fangstposens bageste masker.

Forstærkningstove
Artikel 15

1 . Forstærkningstove er alle tove, undtagen sømfor
stærkningstove, fastgjort hvor som helst på trawlen .

2. Forstærkningstove må ikke være fastgjort inde i
fangstposen .
Artikel 14

Midtersnøring af buksepose
Det er tilladt at snøre masker sammen således, at man

får en buksepose, ved at samle fangstposens over- og
underside i længderetningen .
Artikel 16

Slør »Torquette«

1 . Et slør er et stykke net fastgjort i fangstposens
bagende. Det er tilladt at folde sløret tilbage ind i
fangstposen .

Denne forordning træder i kraft på 30 . dagen efter
offentliggørelsen

i

De

Europæiske

Fællesskabers

Tidende.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 6. december 1984.

På Kommissionens vegne
Giorgios CONTOGEORGIS

Medlem af Kommissionen
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BILAG

Beskrivelse af visse tekniske termer for anordninger eller konstruktioner, som normalt er
en integreret del af eller anvendes sammen med en trawl
Fangstpose

Fangstposen er den bageste del af trawlen. Den kan enten være cylindrisk overalt eller delvis konisk.
Fangstposen omfatter fangstposen i snæver forstand og forlængelsesstykket.

Fangstpose i snæver forstand (»Løft«)
Fangstposen i snæver forstand består af to eller flere netstykker med samme maskestørrelse, som er
fastgjort til hinanden langs sidekanterne i trawlens akse ved en søm, hvortil der eventuelt også kan
fastgøres et sømforstærkningstov.

Foræmgelsesstykke
Forlængelsesstykket er den del af nettet, som består af to eller flere netstykker anbragt umiddelbart
foran fangstposen i snæver forstand.

Forstærkningssøm
En forstærkssøm er sammenføjningen mellem to netstykker udført ved sammensnøring af flere
rækker af masker for at forstærke nettet

Sømforstarkningstov
Et sømforstærkningstov er et tov, der er anbragt langs en sammenføjning af to netstykker i trawlens
længdeakse.
Flåd

Et flåd er et flydende legeme, der enten bruges til at give opdrift eller til at angive en trawls position
eller begge dele.
Skæreplan
Skæreplanet anvendes til at give trawlåbningen opdrift.

Elektromekaniske anordninger
Elektromekaniske anordninger, som for eksempl transducere, der anvendes til at skaffe oplysning om
redskabets stilling i vandet, dets form og om, i hvilket omfang redskabet er fyldt med fisk.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 3441 /84
af 6 . december 1984

om ændring af forordning (EØF) nr. 3433/81 for så vidt angår indførsel af
konserves af dyrkede svampe, og om fordeling af den mængde , der kan indføres
uden opkrævning af tillægsbeløbet i perioden fra den 1 . januar til den 31 .
december 1985

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

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

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr.
516/ 77 af 14. marts 1977 om den fælles markedsord

ning for produkter forarbejdet på basis af frugt og
grønsager ('), senest ændret ved forordning (EØF) nr.
988/84 (2),
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr.
1796/81 af 30. juni 1981 om foranstaltninger i forbin
delse med indførsel af konserves af dyrkede svampe (-'),
særlig artikel 6, og
ud fra følgende betragtninger :
I artikel 3 i forordning (EØF) nr. 1796/81 er det fast
sat, at den mængde, der kan indføres uden opkrævning
af tillægsbeløb, fordeles mellem leverandørlandene
under hensyntagen til det traditionelle samhandels
mønster og til nye leverandører ;

denne mængde bør fordeles på grundlag af kalender
året, og der bør fastsættes mulighed for revision af
fordelingen efter udløbet af årets første halvdel ; ved
Kommissionens forordning (EØF) nr. 3433/81 (4),
senest ændret ved forordning (EØF) nr. 2192/84 f),
blev denne mængde fordelt for 1984 ; fordelingen bør
nu fastsættes for perioden fra den 1 . januar til den 31 .
december 1985 ;

1 . Artikel 1 affattes således :

»Artikel 1

Den i artikel 3 i forordning (EØF) nr. 1796/81 fast

satte mængde fordeles mellem medlemsstaterne på
grundlag af kalenderåret. Fordelingen kan revideres
på grundlag af oplysninger vedrørende de mæng
der, for hvilke der er udstedt licenser pr. 30 . juni i
det pågældende år.«
2. Artikel 4, stk. 1 , affattes således :

» 1 . De mængder svampe, der er fordelt mellem
medlemsstaterne, og som har oprindelse i Den
kinesiske Folkerepublik, Korea og Taiwan, kan kun

overgå til fri omsætning, såfremt der fremlægges en
attest som vist i bilag III, udstedt af de i bilag IV
anførte myndigheder, og Fællesskabet skal være
angivet som bestemmelsessted.«
3 . Artikel 5, stk . 2, affattes således :

»2. Medlemsstaterne anvender importlicenser til
forvaltning af de kvoter, de hvert år får tildelt. Med
henblik herpå finder bestemmelserne i artikel 44 i
forordning (EØF) nr. 3183/80 anvendelse med de
nødvendige ændringer.«
4 . Artikel 6, stk. 1 , affattes således :

» 1 . Importlicenser udstedt for mængder, der
overstiger den i artikel 3 i forordning (EØF) nr.
1796/ 81 fastsatte mængde, skal i rubrik 20 a) inde
holde en af følgende angivelser :
— »Opkrævning af tillægsbeløb — forordning
(EØF) nr. 1796/81 «,

de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i
overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomi
teen for produkter forarbejdet på basis af Frugt og
Grønsager —

— »Zusatzbetrag

zu

erheben

— Verordnung

( EWG) Nr. 1796/ 81 «,
— »Συμπληρωματικό ποσό προς είσπραξη — Κανο
νισμός ( ΕΟΚ ) αριθ. 1796/81 «,
— »Additional amount to be levied — Regulation
(EEC) No 1796/ 81 «,

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

— »Montant supplémentaire à percevoir — Règle
ment (CEE) n0 1796/81 «,

Artikel 1

I forordning (EØF) nr. 3433 / 81 foretages følgende
ændringer :
<) EFT nr. L 73 at 21 . 3 . 1977 , s. 1 .

2) EFT nr. L 103 af 16 . 3 . 1984, s . 11
') EFT nr. L 183 af 4 . 7. 1981 , s . 1 .
4) EFT nr. L 346 af 2. 12. 1981 , s . 5 .
5 EFT nr. L 199 af 28 . 7 . 1984, s. 31

— » Importo supplementare de riscuotere — Rego
lamento (CEE) n . 1796/ 81 «,
— »Extra bedrag te heffen — Verordening (EEG)
nr. 1796/ 81 «.
Artikel 2

Den i artikel 3 i forordning (EØF) nr. 1796/81 fastsatte
mængde fordeles for perioden fra den 1 . januar til den
31 . december 1985 således :
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(t/nettovægt)

Oprindelsesland
Kina

Korea

Taiwan

Hongkong

Spanien

Andre lande

434

960

1 565

126

20

Importlande

Belgien

i

Luxembourg '

42

262
536

20

25 619

2 960

1 629

Grækenland

15

5

120

Frankrig

10

Danmark

Forbundsrepublikken Tyskland

16

Irland

Italien

22

60

Nederlandene

Det forenede Kongerige

15

51

136

125

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesska
bers Tidende.

Den anvendes fra den 1 . januar 1985.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 6. december 1984.

På Kommissionens vegne
Poul DALSAGER

Medlem af Kommissionen

2
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 3442/84
af 6 . december 1984

om undtagelse fra forordning ( EØF) nr. 1244/82 for så vidt angår den for produk
tionsåret 1984/85 gældende dato for indgivelse af ansøgninger om præmie for
opretholdelse af besætninger af ammekøer
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
europæiske økonomiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr.
1357/80 af 5 . juni 1980 om indførelse af en præmie
ordning for opretholdelse af besætninger af amme
køer ('), ændret ved forordning (EØF) nr. 11 98/82 (-),
særlig artikel 6, og

Artikel 1

Som undtagelse fra artikel 1 , stk. 1 , i forordning (EØF)
nr. 1244/82 ændres for produktionsåret 1984/85 den
»30 . september« i samme stk. til den »31 . december«.
Artikel 2

ud fra følgende betragtninger :

I Kommissionens forordning (EØF) nr. 1244/82 ('),
ændret ved forordning (EØF) nr. 1709/83 (4), er den 30 .
september fastsat som sidste frist for indgivelse af
ansøgninger om præmie for opretholdelse af besæt

ninger af ammekøer ; denne frist har imidlertid i visse
medlemsstater vist sig at være for kort, hvorfor det er
nødvendigt at forlænge den ;

Forordning (EØF) nr. 2795/84 (*) ophæves.
Artikel 3

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

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

Den anvendes fra den 1 . december 1984.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 6. december 1984.

På Kommissionens vegne
Poul DALSAGER

Medlem af Kommissionen

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

EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

140
140
143
166

at
af
af
af

5. 6 . 1980 , s . 1 .
20 . 5 . 1982, s . 28 .
20 . 5 . 1982, s . 20 .
25. 6 . 1983 , s . 16.

O EFT nr. L 263 af 4. 10 . 1984, s. 22.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 3443/84
af 6 . december 1984

om ændring af forordning (EØF) nr. 1687/76 for så vidt angår mejeriprodukter
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

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

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr.
804/68 af 27. juni 1968 om den fælles markedsordning
for mælk og mejeriprodukter ('), senest ændret ved
forordning (EØF) nr. 1557/84 (2), særlig artikel 7, stk. 5,
og

eksport af interventionsprodukter som fødevarehjælp
kan ske både i form af produkter i uændret stand og i
form af forarbejdede produkter ; det bør sikres, at
eksport og forarbejdning sker, uden at der finder
ombytning sted af varen ; det er derfor påkrævet at
supplere bilaget til Kommissionens forordning (EØF)
nr. 1687/76 (4), senest ændret ved forordning (EØF) nr.
2956/84 C1), hvori de oplysninger, der skal anføres på
kontroleksemplaret, såfremt der er fastsat en særlig
bestemmelse for de produkter, der stammer fra inter
vention, fastsættes ved at tilføje skummetmælkspulver
anvendt til fremstilling af vitaminiseret skummet

mælkspulver, der skal eksporteres som fødevarehjælp ;

ud fra følgende betragtninger :

I Kommissionens forordning (EØF) nr. 1354/83 af 17.
maj 1983 (3) fastsættes de almindelige bestemmelser for
tilvejebringelse og levering af skummetmælkspulver,
smør og butteroil som fødevarehjælp ;

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

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

Del II punkt 16, i bilaget til forordning (EØF) nr. 1687/76 affattes således :
» 16. Kommissionens forordning (EØF) nr. 1354/83 af 17. maj 1983 om almindelige
bestemmelser for tilvejebringelse og levering af skummetmælkspulver, smør og
butteroil som fødevarehjælp :

a) Ved levering af smør til forarbejdning til butteroil eller af skummetmælks
pulver til vitaminisering :
— Rubrik 104 : »Til forarbejdning og efterfølgende levering som fødevare
hjælp (forordning (EØF) nr. 1354/83)«,
»Zur Verarbeitung und anschließenden Lieferung im
Rahmen der Nahrungsmittelhilfe (Verordnung (EWG) Nr.
1354/83)«,

• Προοριζόμενο για μεταποίηση και εν συνεχεία για παράδοση
υπό μορφή επισιτιστικής βοήθειας ( κανονισμός ( ΕΟΚ ) αριθ.
1354/83 )«,

» For processing and subsequent delivery as food aid (Regula
tion (EEC) No 1354/83)«,
» Destiné à la transformation et a la livraison ultérieure au

titre de l'aide alimentaire (règlement (CEE) n° 1354/83)«,
» Destinato alla trasformazione e successivamente alla forni

tura a titolo di aiuto alimentare (regolamento (CEE) n . 1354/
83)«,
» Bestemd om te worden verwerkt en vervolgens als voedsel
hulp te worden geleverd (Verordening (EEG) nr. 1354/83)«.
(') EFT nr. L 148 af 28 . 6. 1968 , s. 13 .
(2) EFT nr. L 150 af 6 . 6. 1984, s . 6 .
R EFT nr. L 142 af 1 . 6 . 1983 , s . 1 .

(4) EFT nr. L 190 af 14. 7. 1976, s . 7 .
O EFT nr. L 279 af 23 . 10 . 1984, s . 4.
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b) Ved forsendelse af butteroil eller vitaminiseret skummetmælkspulver til
afskibningshavn, såfremt der er tale om fob-levering eller til lossehavn,
såfremt der er tale om cif-levering eller levering frit bestemmelsessted :
— Rubrik 104 : » Bestemt til udførsel som fødevarehjælp (forordning (EØF)
nr. 1354/83)«,

»Als Nahrungsmittelhilfe auszuführen (Verordnung (EWG)
Nr. 1354/83)«,

» Προοριζόμενο για εξαγωγή, στο πλαίσιο της επισιτιστικής
βοήθειας ( κανονισμός ( ΕΟΚ) αριθ. 1354/83 )«,
» For export as food aid (Régulation (EEC) No 1354/83)«,

»Destiné à être exporté au titre de l'aide alimentaire (règle
ment (CEE) n0 1354/83)«,

» Destinato ad essere esportato a titolo di aiuto alimentare
(regolamento (CEE) n . 1354/83)«,
» Bestemd om te worden uitgevoerd als voedselhulp (Veror
dening (EEG) nr. 1354/83)«.
— Rubrik 106 : — Vægten af det smør, der er blevet anvendt til fremstilling
af den i rubrik 103 anførte mængde butteroil
eller

— vægten af det skummetmælkspulver, der er blevet
anvendt til fremstilling af den i rubrik 103 anførte
mængde vitaminiseret skummetmælkspulver.«.
Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesska
bers Tidende.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 6 . december 1984.

På Kommissionens vegne
Poul DALSAGER

Medlem af Kommissionen
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 3444/84
af 5 . december 1984

om salg til forudfastsat pris af tørrede druer fra 1983-høsten, som de græske
oplagringsorganer ligger inde med
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

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

fastsatte salgspriser, den repræsentative kurs, der
gælder den dag, hvor ansøgningen anses som taget i
betragtning ; de to forskellige kursers virkning for
salgsprisen udtrykt i national valuta bør afspejles i den
salgspris, der fastsættes ;

priserne i nærværende forordning erstatter priserne i
Kommissionens forordning (EØF) nr. 3248/83 (8) ;

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr.
516/77 af 14. marts 1977 om fælles markedsordning
for produkter forarbejdet på basis af frugt og grøn

sager ('), senest ændret ved forordning (EØF) nr.
988 /84 (2),

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr.
2194/81 af 27. juli 1981 om almindelige bestemmelser
for producentstøtteordningen for tørrede druer og
figner (3), senest ændret ved forordning (EØF) nr.
2057/84 (4), særlig artikel 6, stk. 2, og

de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i
overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomi
teen for produkter forarbejdet på basis af Frugt og
Grønsager —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

ud fra følgende betragtninger :

1 . De græske oplagringsorganer, der er anført i
listen i bilag I, foranstalter salg af tørrede druer fra
1983-høsten, hvis kvalitet og priser er anført i bilag II .

De græske oplagringsorganer har stadig lagre af

2.

tørrede druer fra 1983-høsten, som de har opkøbt i
medfør af artikel 3 i forordning (EØF) nr. 2194/81 ; i

betragtning af situationen på markedet for tørrede
druer bør salget af sådanne tørrede druer til forud
fastsat pris fortsætte i overensstemmelse med bestem
melserne i Kommissionens forordning (EØF) nr.
3263 /81 0 ;

ved fastsættelsen af salgsprisen bør det tages i betragt

ning, at sådanne produkter kan være støtteberettigede ;
som følge af artikel 10, stk. 1 , i Kommissionens
forordning (EØF) nr. 2425/81 af 20. august 1981 om
gennemførelsesbestemmelser for støtteordningen
vedrørende tørrede druer og figner (6), ændret ved
forordning (EØF) nr. 3334/83 Q, er den kurs, der skal
anvendes ved omregningen af den i ECU fastsatte

Salget finder sted i overensstemmelse med

forordning (EØF) nr. 3263/81 , særlig artikel 2 til 5.
3 . Ansøgninger om køb indsendes til det pågæl
dende oplagringsorgan via Idagep, Acharnon 5, Athen,
Grækenland .

4. Oplysninger om mængder og om de steder, hvor
produkterne er oplagret, kan indhentes ved henven
delse på adresserne i bilag I.

Artikel 2

Forordning (EØF) nr. 3248/83, ophæves.

støtte til national valuta, den repræsentative kurs pr. 1 .

Artikel 3

september 1983 ; ifølge artikel 5 i forordning (EØF) nr.
3263/81 er den kurs, der skal anvendes på de forud
') EFT nr. L 73 af 21 . 3 . 1977, s. 1 .
') EFT nr. L 103 af 16. 4. 1984, s. 11 .

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

EFT nr. L 214 af 1 . 8 . 1981 , s . 1 .

4) EFT nr. L 191 af 19 . 7 . 1984, s. 1 .
5) EFT nr. L 329 af 17 . 11 . 1981 , s . 8 .
") EFT nr . L 240 af 24. 8 . 1981 , s. 1 .

j EFT nr. L 330 af 26. 11 . 1983, s. 18.

Den anvendes indtil den 31 . januar 1985.
(») EFT nr. L 321 af 18 . 11 . 1983 , s . 14.
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Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. december 1984.
På Kommissionens vegne
Poul DALSAGER

Medlem af Kommissionen
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Nr. L 318 / 35

BILAG I

Liste over de i artikel 1 omhandlede oplagringsorganer
A. KORENDER

1 . ASO, Mezonos 241 , Patra, Grækenland

2 . Panegialios Enosis Sineterismon , Egion, Grækenland
3 . Enosis Georgicon Sineterismon Zakynthou, Zakynthos, Grækenland
4. Enosis Georgicon Sineterismon Olympias Ilias , Pyrgos, Grækenland
B. SULTANAS

1 . KSOS, Athina, rue Kanaris 24, Grækenland

2. Enosis Georgicon Sineterismon Iracliou Critis, Iraclio Critis, Grækenland
3 . Enosis Georgicon Sineterismon Messaras, Mires Iracliou Critis, Grækenland
4 . Enosis Georgicon Sineterismon Monofatsiou, Assimi Iracliou Critis, Grækenland

5. Eleourgicos, Oinopiiticos ke Pistoticos Sineterismos Archanon Critis, Archanes Critis,
Grækenland

6. Eleourgicos ke Oinopiiticos Sineterismos Casteliou Pediados Critis, Casteli Pediados Critis,
Grækenland

7.
8.
9.
10 .

Eleourgicos Sineterismos Kroussonos Iracliou Critis, Iraclio Critis, Grækenland
Enosis Paragogicon Sineterismon Pezon, Kalloni Iracliou Critis, Grækenland
Enosis Paragogicon Sineterismon Melopotamos, Critis, Grækenland
Enosis Paragogicon Sineterismon, Sitia, Critis, Grækenland

11 . Enosis Archalochon , Iraclio Critis, Grækenland

BILAG II

Kvaliteter og priser for de i artikel 1 omhandlede tørrede druer
(i ECLV100 kg)
Sultanas nr. 1

102,50

Korender, skyggetørrede, fra området Eghion

101,22

Sultanas nr. 2

100,36

Korender, udsøgte, fra området Eghion
Korender, skyggetørrede, fra område Korinthos

99,08

Sultanas nr . 4

97,08

Korender, udsøgte, fra området Korinthos
Korender, almindelig kvalitet, fra området Eghion

95,46

Sultanas nr . 5

92,80

Korender,
Korender
Korender
Korender,

92,80

udsøgte, fra Patras, Ioniske øer, præfekturerne Ilia og Trifilia
almindelig kvalitet, fra området Korinthos
udsøgte, fra det øvrige Messinia
almindelig kvalitet, fra Patras, Ioniske øer, præfekturerne Ilia og

98.36

94,08

92,80

91.37

Trifilia

89.94

Korender, udsøgte, fra det øvrige Messinia

88,51

Korender, almindelig kvalitet B (fra andre steder)

80.95
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 3445/84
af 6 . december 1984

om fastsættelse af de beløb, der skal opkræves for oksekødprodukter, der har
forladt Det forenede Kongerige i ugen fra den 19. til den 25 . november 1984
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

bilaget til nævnte forordning anførte produkter, hver
uge af Kommissionen ;

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

følgelig bør de beløb, der skal opkræves for produkter,
der har forladt Det forenede Kongerige i ugen fra den

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr.
1063/84 af 16. april 1984 om ydelse af præmie ved
slagtning af visse former for voksent slagtekvæg i
produktionsåret 1984/85 ('), særlig artikel 5, og

19 . til den 25 . november 1984, fastsættes —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

ud fra følgende betragtninger :

I henhold til artikel 3 i forordning (EØF) nr. 1063/84
opkræves der et beløb svarende til den variable slagte

præmie i England for kød og tilberedninger af dyr,
som denne præmie er udbetalt for, ved forsendelse til
andre medlemsstater eller ved udførsel til tredjelande ;

ifølge artikel 7, stk. 1 , i Kommissionens forordning
(EØF) nr. 1355/84 af 16. maj 1984 om gennemførel
sesbestemmelser vedrørende præmien for slagtning af
voksent kvæg i Det forenede Kongerige i produktions
året 1984/85 (2), ændret ved forordning (EØF) nr.
2018 /84 (3), fastsættes de beløb, der skal opkræves ved
afsendelse fra Det forenede Kongeriges område af de i

I medfør af artikel 3 i forordning (EØF) nr. 1063/84
fastsættes de beløb, der skal opkræves for de i artikel 7,
stk. 1 , i forordning (EØF) nr. 1355/84 omhandlede
produkter, der har forladt Det forenede Kongeriges
territorium i ugen fra den 19 . til den 25. november
1984, i bilaget.
Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentlig
gørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.
Den anvendes fra den 19 . november 1984.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 6. december 1984.

På Kommissionens vegne
Poul DALSAGER

Medlem af Kommissionen

(') EFT nr. L 105 af 18 . 4. 1984, s . 1 .
(2) EFT nr. L 131 af 17 . 5 . 1984, s . 19 .
(3) EFT nr. L 187 af 14. 7 . 1984, s . 46 .
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BILAG

om fastsættelse af de beløb, der skal opkræves for produkter, der har forladt Det forenede
Kongeriges territorium i ugen fra den 19. til den 25 . november 1984
(ECU/100 kg nettovægt)
Position
i den fælles
toldtarif

Varebeskrivelse

Beløb

1

2

3

ex 02.01 A II a)
og

ex 02.01 A II b )

Kød af voksent kvæg, fersk, kølet eller frosset :

1 . Hele og halve kroppe samt såkaldte » quartiers compensés «

21,78230

2. Forfjerdinger, sammenhængende eller adskilte

17,42584

3 . Bagfjerdinger, sammenhængende eller adskilte

26,13876

4 . Andre varer :

aa) Ikke udbenet
bb) Udbenet
ex 02.06 C I a)

ex 16.02 B III b) 1

Kød, saltet, i saltlage, tørret eller røget, af voksent kvæg :

\
17,42584
29,84175

I

1 . Ikke udbenet

17,42584

2 . Udbenet

24,83182

Andre varer af kød eller slagteaffald, tilberedte eller konserverede,
med indhold af kød eller slagteaffald af voksent kvæg :

aa) Ikke kogt, stegt eller på lignende måde tilberedt ; blandinger
af sådant kød eller slagteaffald med kogt, stegt eller på
lignende måde tilberedt kød eller slagteaffald :
11 . varer med indhold af oksekød på 80 vægtprocent eller
derover (ikke slagteaffald og fedt)

24,83182

22 . Andre varer

17,42584
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KOMMISSIONENS FORORDNING ( EØF) Nr. 3446/84
af 6 . december 1984

om ændring af basisbeløbet for importafgiften for sirupper og visse andre
sukkerprodukter
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

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

for tiden gældende basisbeløb for importafgiften for
sirupper og visse andre sukkerprodukter i overensstem
melse med denne forordning —
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr.
1785/81 af 30 . juni 1981 om den fælles markedsord

Artikel 1

ning for sukker ('), senest ændret ved forordning (EØF)
nr. 606/82 (2), særlig artikel 16, stk . 8 , og
ud fra følgende betragtninger :

Basisbeløbene for importafgiften for de i artikel 1 , stk.
1 , litra d), i forordning (EØF) nr. 1785/81 nævnte
produkter, som er fastsat i bilaget til forordning (EØF)
nr. 3357/84 ændres i overensstemmelse med de beløb,

Importafgifter for sirupper og visse andre sukkerpro
dukter er fastsat ved forordning (EØF) nr. 3357/84 (') ;

der nævnes i bilaget til denne forordning.
Artikel 2

anvendelse af de bestemmelser, der er nævnt i forord

ning (EØF) nr. 3357/84 på de oplysninger, som

Denne forordning træder i kraft den 7. december

Kommissionen har kendskab til, fører til at ændre det

1984 .

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 6 . december 1984.
På Kommissionens vegne
Poul DALSAGER

Medlem af Kommissionen

(') EFT nr. L 177 af 1 . 7 . 1981 , s . 4.
(2) EFT nr. L 74 af 18 . 3 . 1982, s . 1 .
') EFT nr. L 313 af 1 . 12 . 1984, s . 18 .
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Nr. L 318 /39

BILAG

til Kommissionens forordning af 6. december 1984 om ændring af basisbeløbet for import
afgiften for sirupper og visse andre sukkerprodukter
(ECU)

Basisbeløb pr.
1 % saccharoseindhold

Position
i den fælles
toldtarif

17.02

Varebeskrivelse

D. Andet sukker og anden sirup og andre sukkeropløsninger
(undtagen lactose, glucose og maltodekstrin) :

0,4507

tørstof

—

I

I. Isoglucose
ex II . Ikke andetsteds tariferet

21.07

Afgiftsbeløb
for 100 kg

Andet sukker i fast form ; sirup og andre sukkeropløsninger uden
tilsætning af smagsstoffer eller farvestoffer ; kunsthonning, også
blandet med naturlig honning ; karamel :
C. Ahornsukker og ahornsirup

l

og pr. 100 kg netto
af det pågældende
produkt

53,86
0,4507

E. Kunsthonning, også blandet med naturlig honning

0,4507

F. I. Karamel med et saccharoseindhold i tør tilstand på 50
vægtprocent og derover

0,4507

—

—

Tilberedte næringsmidler, ikke andetsteds tariferet :

F. Sirup og andre sukkeropløsninger, tilsat smagsstoffer eller
farvestoffer

III. Isoglucosesirup, tilsat smagsstoffer eller farvestoffer
IV. Andre varer

53,86
0,4507
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 3447/84
af 6. december 1984

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

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

FÆLLESSKABER HAR —

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

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr.
1785/81 af 30 . juni 1981 om den fælles markedsord
ning for sukker ('), senest ændret ved forordning (EØF)
nr. 606/82 (2), særlig artikel 16, stk. 8 , og
ud fra følgende betragtninger :

Importafgifterne for hvidt sukker og råsukker er fastsat
ved forordning (EØF) nr. 1854/84 (3), senest ændret ved

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

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

forordning (EØF) nr. 3425/84 (4) ;

Artikel 2

anvendelsen af de bestemmelser, der er nævnt i forord

ning (EØF) nr. 1854/84 på de oplysninger, som

Denne forordning træder i kraft den 7. december

Kommissionen har kendskab til , fører til at ændre de

1984 .

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 6. december 1984.

På Kommissionens vegne
Poul DALSAGER

Medlem af Kommissionen

(')
(2)
(3)
H

EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

177 af 1.7. 1981 , s. 4.
74 af 18 . 3 . 1982, s. 1 .
172 af 30 . 6. 1984, s. 53 .
316 af 6. 12. 1984, s. 43 .
BILAG

til Kommissionens forordning af 6. december 1984 om fastsættelse af importafgifterne for
hvidt sukker og råsukker
(ECU/100 kg)
Position i den
fælles toldtarif

17.01

Varebeskrivelse

Importafgifts
beløb

Roe- og rørsukker i fast form :
A. Hvidt sukker ; sukker tilsat smagsstoffer eller farvestoffer

45,07

B. Råsukker

41,79 (')

(') Dette beløb gælder for råsukker med en udbytteværdi pa 92 % . Hvis udbytteværdien af det
indførte råsukker afviger fra 92 %, anvendes det importafgiftsbeløb, der er beregnet efter bestem
melserne i artikel 2, i forordning ( EØF) nr. 837/68 .

Nr. L 318/41
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 3448/84
af 6 . december 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. 2260/84 (2), særlig artikel 27,

for perioden fra den 21 . til den 27. november 1984
gælder det for visse valutaer,
— at den i artikel 2, stk. 1 , forordning (EØF) nr.
1569 /72

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr.
1569/72 af 20 . juli 1972 om indførelse af særlige
foranstaltninger for raps- og rybsfrø (*), senest ændret,
ved forordning (EØF) nr. 1474/84 (6), særlig artikel 2,

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.
1569/72 omhandlede forskel for visse kommende

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

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 (4) ;

omhandlede

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. 2985/84 på de oplysninger, som
Kommissionen har kendskab til, fører til at ændre det

for tiden gældende støttebeløb som ångivet i bilagene
til nærværende forordning —
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

stk . 3 ,

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

Artikel 1

De i artikel 33, stk. 2 og 3, forordning (EØF) nr.
2681 / 83 omhandlede støttebeløb og vekselkurser er
fastsat i bilagene .

Det i artikel 27 i forordning nr. 136/66/EØF omhand

Artikel 2

lede støttebeløb er fastsat ved forordning (EØF) nr.

2985/84 Q, senest ændret ved forordning (EØF) nr.

Denne forordning træder i kraft den 7. december

3367/84 (8) ;

1984 .

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 6. december 1984.
På Kommissionens vegne
Poul DALSAGER

Medlem af Kommissionen

')
J)
})
*)
*)
')
*)
s)

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

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

172 af 30 . 9 . 1966, s . 3025/ 66 .
L 208 af 3 . 8 . 1984, s. 1 .
L 132 af 21 . 5 . 1983 , s . 33 .
L 90 af 1 . 4. 1984, s . 1 .
L 167 af 25. 7 . 1972, s . 9 .
L 143 af 30 . 5 . 1984, s. 4.
L 282 af 26 . 10 . 1984, s. 18 .
L 313 af 1 . 12. 1984, s . 38 .

De Europæiske Fællesskabers Tidende

Nr. L 318 /42

7. 12. 84

BILAG I

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

3 . måned

13,339

12,137

11,387

1 . Bruttostøtte (ECU) :

2 . måned

1 . måned

4. måned

5 . måned

13,650

13,539

13,650

II\

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.)

I||II||||
36,12

31,51

34,36

38,68
619,09
82,28
112,25
10,000
7,985

34,61

35,51

528,49

563,30

69,21

74,42

95,82

102,13

8,542

9,104

6,771

7,237

16 306

39,50
626,91
82,53
113,93
10,082
8,107

18 817

17 376

855,50

35,10

18 829

1 036,43

924,46

35,39

36,12

39,83

40,56

632,04
83,17
114,86
10,165
8,173

620,97
83,19
114,08
9,666
8,173

18 982

1 061,21

1 053,05

18 114

1 061,21

BILAG II

Støtte til solsikkefrø

(beløb pr. 100 kg)
Løbende
måned

1 . Bruttostøtte (ECU) :

1 . måned

2. måned

17,807

18,227

I

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.)

19,570

3 . måned

20,185

4. måned

19,846

I

I||II
54,09

45,38

49,55

53,53

51,14

845,95

826,45
112,14
149,85
13,357
10,708

55,79
908,28
123,89
164,68
14,673
11,807

1 1 5,27
153,38
13,672

10,975

25 495

25 911

27 704

1 413,96

1 456,77

51,27
57,72
935,19
126,95
169,86
1 5,059
12,187
28 281

1 578,87

1 634,54

50,49
56,84

919,44
124,53
167,00
14,804
11,975
27 791

1 602,29

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

1 . måned

2. måned

3 . måned

4. måned

5 . måned

DM

2,233090

2,227040

2,220710

2,215060

2,215060

2,197260

hfl .

2,519480

2,512570

2,506090

2,500250

2,500250

2,482190

44,933500

44,005600

45,057900

45,107900

45,107900

45,260300

6,838130

6,848450

6,863580

6,877220

6,877220

6,919460
8,127020
0,737165

bfr./ lfr.
ffr.
dkr.

8,043540

8,060840

8,076780

8,089620

8,089620

ir. £

0,717989

0,721801

0,725225

0,728238

0,728238

0,602485
1 379,52
91,3364

0,602918
1 386,23
91,4123

0,603218
1 392,72

0,603462

0,603462
1 398,72

£
lire

dr.

91,4766

1 398,72
91,5430

91,5430

0,604455
1 418,30
91,7874
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 3449/84
af 6 . december 1984

om ændring af eksportrestitutionerne 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. 2260 / 84 (2),

for perioden fra den 21 . til den 27 . november 1984
gælder det for visse valutaer,
— at den i artikel 2, stk. 1 , i 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.
1569 / 72 omhandlede forskel for visse kommende

måneder er større end 0,5 % ; for visse terminsdi

under henvisning til Rådets forordning nr. 142/67/
EØF af 21 . juni 1967 om restitutioner ved udførsel af
raps-, rybs- og solsikkefrø (■'), senest ændret ved forord
ning (EØF) nr. 2429/72 (4), særlig artikel 2, stk. 3, andet
afsnit, og

ferencebeløb afviger denne forskel med mere end
et point i forhold til denprocentsats, der blev lagt
til grund ved den foregående fastsættelse ;
anvendelsen af de i forordning (EØF) nr. 3360/84
nævnte bestemmelser på de oplysninger, som

ud fra følgende betragtninger :

Kommissionen har kendskab til , fører til at ændre de

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr.
1223/84 af 20 . maj 1983 om de vekselkurser, der skal
anvendes for landbruget (*), senest ændret ved forord
ning (EØF) nr. 855/84 (6),

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr.
1569/72 af 20 . juli 1972 om indførelse af særlige
foranstaltninger for raps- og rybsfrø Q, senest ændret
ved forordning (EØF) nr. 1474/ 84 (s), særlig artikel 2,
stk . 3 ,

under henvisning til udtalelse fra Det monetære
Udvalg, og

for tiden gældende eksportrestitutioner i overensstem
melse med bilaget til nærværende forordning —
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

De i artikel 4, stk. 1 , i forordning (EØF) nr. 651 /71 ( 10)
omhandlede restitutionsbeløb for raps- og rybsfrø, der
er fastsat i bilaget til forordning (EØF) nr. 3360/84,
ændres til de beløb, der er angivet i bilaget til denne
forordning.
Artikel 2

eksportrestitutionerne for olieholdige frø er fastsat ved

Denne forordning træder i kraft den 7. december

forordning (EØF) 3360/ 84 (9) ;

1984 .

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 6. december 1984.
På Kommissionens vegne
Poul DALSAGER

Medlem af Kommissionen

')
2)
3)
*)
0
6)
^
*)

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

172 af 30. 9 . 1966, s . 3025/66.
L 208 af 3 . 8 . 1984, s. 1 .
125 af 26 . 6 . 1967, s . 2461 /67 .
L 264 af 23 . 11 . 1972, s . 1 .
L 132 af 21 . 5 . 1983 , s . 33 .
EFT nr. L 90 af 1 . 4 . 1984, s . 1 .
EFT nr. L 167 af 25 . 7 . 1972, s . 9 .
EFT nr. L 143 af 30 . 5 . 1984, s . 4 .

") EFT nr . L 313 af 1 . 12 . 1984. s . 25 .

H EFT nr. L 75 af 30 . 3 . 1971 , s . 16 .
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BILAG

til Kommissionens forordning af 6. december 1984 om ændring af eksportrestitutionerne
for raps- og rybsfrø
(beløb pr. 100 kg)
Løbende
måned

1 . Restitutioner (ECU):

11,000

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

11,520

2 . måned

12,040

3 . måned

4. måned

5 . måned

12,560

13,080

13,080

II
II

2. Restitutioner :

—
—
—
—
—
—
—
—
—

1 . måned

35,22

30,08

31,35

32,83

34,07

34,81

33,60

33,89

35,29

36,95

38,34

39,09

510,53

534,66

558,80

581,43

605,57

594,33

66,46

70,03

73,03

75,53

79,10

79,11

96,94

101,32

105,69

110,07

109,27

92,56
8,251

8,641

9,025

9,346

9,736

6,529

6,851

7,172

7,494

7,816

15 752

818,68

16 492

865,76

16 947

912,83

17413

959,90

18 157

1 006,98

9,230

7,816
17 276

1 006,98
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 3450/84
af 6. december 1984

om fastsættelse af eksportrestitutionerne 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,

dende varer ; disse mængder er fastsat i forordning nr.
1 62/67/EØF (4), ændret ved forordning (EØF) nr.
1607/71 0 ;

situationen på verdensmarkedet eller visse markeder
kan nødvendiggøre, at restitutionen for visse varer
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 kom samt deres pris på Fælles

— 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 (6), senest ændret ved forordning (EØF) nr.
855/84 Q, 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 ;

skabets marked, dels for så vidt angår priserne på korn

Forvaltningskomiteen for Korn har ikke afgivet udta

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 ;

lelse inden for den af formanden fastsatte frist —

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

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 7. december
1984 .

der, der er nødvendige til fremstilling af de pågæl
(') EFT nr. L 281 af 1 . 11 . 1975, s . 1 .
(2) EFT nr. L 107 af 19 . 4. 1984, s. 1 .
P) EFT nr. L 281 af 1 . 11 . 1975, s. 78 .

(4)
H
(<)
O

EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.

128 af 27. 6 .
L 168 af 27 .
L 106 af 12.
L 90 af 1 . 4 .

1967, s .
7 . 1971 ,
5 . 1971 ,
1984, s .

2574/67 .
s . 16 .
s. 1 .
1.
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Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat .

Udfærdiget i Bruxelles, den 6 . december 1984.

På Kommissionens vegne
Poul DALSAGER

Medlem af Kommissionen
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Nr. L 318 / 47

BILAG

til

Kommissionens forordning af 6. december 1984 om fastsættelse af
eksportrestitutionerne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug
(ECU / ton)

Position

Varebeskrivelse

i den fælles
toldtarif

10.01 BI

Restitutions
beløb

Blød hvede og blandsæd af hvede og rug
for eksport til :
— Schweiz , Østrig og Lichtenstein
— andre tredjelande

10.01 B II

Hård hvede

10.02

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

10.03

1 3,50

—

10,00
1 0,00

Byg
for
—
—
—
—

10.04

3,50

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

28,00
35,00

Havre

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

Anden majs end hybridmajs til udsæd

10.07 B

Hirse

10.07 C

Sorghum

ex 11.01 A

—

—

—

—

Mel af blød hvede :

— askeindhold fra 0 til 520

17,00

— askeindhold fra 521 til 600

17,00

— askeindhold fra 601 til 900

1 5,00

— askeindhold fra 901 til 1 100

1 5,00

— askeindhold fra 1 101 til 1650

14,00

— askeindhold fra 1651 til 1900

13,00
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(ECU / ton)
Position
i den fælles
toldtarif

ex 1 1 .0 1 B

1 1.02 A la)

Varebeskrivelse

Rugmel :
— askeindhold fra 0 til 700

17,00

— askeindhold fra 701 til 1 150

17,00

— askeindhold fra 1151 til 1600

17,00

— askeindhold fra 1601 til 2 000

17,00

Grove gryn og fine gryn af hård hvede :
— askeindhold fra 0 til 1300 (')

122,00

— askeindhold fra 0 til 1300 (2)

1 1 5,00

— askeindhold fra 0 til 1300

103,00

— askeindhold større end 1 300

11.02 A Ib)

Restitutions
beløb

97,00

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

17,00

(') Fine gryn, hvor mindre end 10 vægtprocent kan passere en sigte med en maskestørrelse pa 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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Nr. L 318 /49

KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 3451 /84
af 6 . december 1984

om fastsættelse af eksportrestitutionerne for malt
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 16, stk. 2, fjerde
afsnit,

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 ;

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 l 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 og multipliceret med
den i artikel 2b, stk. 2, i forordning (EØF) nr.
974/71 (6) senest ændret ved forordning (EØF) nr.
855/84 f), fastsatte koefficient.
— 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 ;

restitutionen skal fastsættes en gang om måneden ;
den kan ændres i mellemtiden ;

de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i
overeensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningsko
miteen for Korn —

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

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

aspekter og til interessen i at undgå forstyrrelser på
Fællesskabets marked ;
Artikel 1

i 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 fastsættes de særlige
kriterier, der lægges til grund ved beregningen af resti

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.

tutionen for disse produkter ;

anvendelsen af disse bestemmelser på den øjeblikke

Artikel 2

lige markedssituation for produkter forarbejdet på basis
Denne forordning træder i kraft den 7. december
C)
(2)
(J)
(4)

EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

281
107
281
281

af
af
af
af

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

1975,
1984,
1975,
1975 ,

s.
s.
s.
s.

1.
1.
78 .
65 .

j5) EFT nr. L 107 af 19 . 4. 1984, s. 15.

1984 .

(6) EFT nr. L 106 af 12. 5. 1971 , s . 1 .
O EFT nr. L 90 af 1 . 4. 1984, s . 1 .
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Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 6. december 1984.

På Kommissionens vegne
Poul DALSAGER

Medlem af Kommissionen

BILAG

til

Kommissionens

forordning af 6. december 1984
eksportrestitutionerne for malt

om

fastsættelse

af

(ECU / ton)
Position i den fælles toldtarif

11.07 A I b)
i1.07 A II b)
11.07 B

I

Restitutionsbeløb

4,65
59,20

I

68,99

De Europæiske Fællesskabers Tidende

7. 12 . 84

Nr. L 318 / 51

BERIGTIGELSER
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ændring af fællesskabskvoter for indførsel af visse tekstilprodukter med oprindelse i Indien
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EUROPA TRANSPORT

TILSYN MED TRANSPORTMARKEDERNE

ÅRSRAPPORT — 1982

Årsrapporten fra Kommissionen for De europæiske Fællesskaber om tilsynsordningen for
transportmarkederne, som offentliggøres under samlebetegnelsen »Europa Transport«,
indeholder en fyldestgørende oversigt over den seneste udvikling på markedet for inter
national godstransport inden for Fællesskabet. Publikationen er opdelt efter transport
form og der er særskilte afsnit for de tre transportformer, der er omfattet af ordningen,
nemlig jernbane , landevej og indre vandveje . Der gives ligeledes en generel vurdering af
udviklingen på markedet for international transport inden for Fællesskabet og udsigterne
herfor på kort sigt, og endelig findes der et kapitel om regionale trafikstrømme .

1984 — 76 s .

Udgives på : dansk, engelsk, iransk, græsk, italiensk, nederlandsk, tysk.
ISBN 92-825-4201-7

Katalognummer : CB-38-83-766-DA-C

Pris i Luxembourg (moms ikke medregnet): ECU 4,91 bfr. 225 dkr. 41 .
KONTORET FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS OFFICIELLE
PUBLIKATIONER

L-2985 Luxembourg

Vademecum om de bestemmelser, der gælder for lejlighedsvis international personbefor
dring ad landevej med omnibusser
Vademecumet, der er en praktisk vejledning for transportvirksomheder, har til formål at
forbedre forståelsen og anvendelsen af de bestemmelser, der gælder for de fleste lejlig
hedsvise internationale personbefordringer ad landevej med omnibusser i Vesteuropa.
I dokumentet, der indeholder praktiske eksempler, foretages der en sammenlignende
analyse af de regler, der gælder for sådanne transporter, dels gennem fællesskabsordnin
gen , dels ifølge de regler, der er fastlagt gennem A-aftalen om international , lejlighedsvis
personbefordring ad landevej med omnibusser (ASOR).

1984 — 42 s . — 21,0 x 29,7 cm

Udgives på : dansk, engelsk, fransk, græsk, italiensk, nederlandsk, tysk.
ISBN 92-825-4441-9

Katalognummer : CB-40-84-173-DA-C

Pris i Luxembourg (moms ikke medregnet): ECU 3,95 bfr. 180 dkr. 33 .
KONTORET FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS OFFICIELLE
PUBLIKATIONER

L-2985 Luxembourg

HENVISNING

Indholdsfortegnelsen over »De Europæiske Fællesskabers Tidende« er blevet fremstillet
siden 1 . januar 1984 på grundlag af EUROVOC-Thesaurus . Denne omfatter en række
normaliserede termer, et kontrolleret vokabular, som dækker de forskellige områder af
Fællesskabets sprogbrug .

Læserne kan bestille disse thesauri som bilag til indholdsfortegnelser af EF-Tidende
(enten indordnet alfabetisk eller efter emne) fra Kontoret for De Europæiske Fællesska
bers officielle Publikationer, salgsafdelingen, L-2985 Luxembourg .
Abonnenter på EF-Tidende modtager ovenstående gratis efter bestilling.

