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I

(Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 1375/87
af 20 . maj 1987

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

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
europæiske økonomiske Fællesskab,
under henvisning til akten vedrørende Spaniens og Portu
gals tiltrædelse,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2727/75
af 29. oktober 1975 om den fælles markedsordning for
kornC), senest ændret ved forordning (EØF) nr. 1579/
86 (2), særlig artikel 13, stk. 5,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1676/85
af 11 . juni 1985 om regningsenhedens værdi og de veksel

— for sa vidt angår de valutaer, som indbyrdes holdes
inden for en a vista-margen på højst 2,25 % , anvendes
en omregningskurs, der er baseret på disse valutaers
centralkurs og multipliceret med den i artikel 3, stk. 1 ,
sidste afsnit, i forordning (EØF) nr. 1676/85 fastsatte
korrektionsfaktor,

— for så vidt angår de øvrige valutaer anvendes en
omregningskurs, der er baseret på det aritmetiske
gennemsnit af hver af disse valutaers a vista-kurser,
som er konstateret i en bestemt periode, i forhold til
de i foregående led nævnte fællesskabsvalutaer samt
på grundlag af ovennævnte koefficient ;
disse kurser er de kurser, der noteres fra den 19. maj 1987.
ovennævnte justeringsfaktor anvendes på alle elementer
til beregning af importafgifterne, herunder ækvivalensko
efficienterne ;

kurser, der skal anvendes inden for den fælles land

brugspolitiks rammer (3), ændret ved forordning (EØF) nr.
910/87 (4), særlig artikel 3,
under henvisning til udtalelse fra Det monetære Udvalg,

anvendelsen af de bestemmelser, der er nævnt i forord

ning (EØF) nr. 135/87 på de tilbudspriser og de dagsnote
ringer, som Kommissionen har kendskab til, fører til at
ændre de for tiden gældende importafgifter i overens
stemmelse med bilaget til nærværende forordning —

og

ud fra følgende betragtninger :
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

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 Kommissionens forordning
(EØF) nr. 135/87 (^ og de senere forordninger, der

Artikel 1

ændrer denne ;

for at tillade en normal funktion af afgiftsordningen ma
det ved beregningen af disse sidste tages i betragtning :
(')
(2)
O
f)
O

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L

281 af 1 . 11 . 1975, s. 1 .
139 af 24. 5. 1986, s. 29.
164 af 24. 6. 1985, s. 1 .
88 af 31 . 3. 1987, s. 42.
17 af 20. 1 . 1987, s. 1 .

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

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 21 . maj 1987.
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Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder , umiddelbart i hver
medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20 . maj 1987.

På Kommissionens vegne
Frans ANDRIESSEN

Næstformand

BILAG

til Kommissionens forordning af 20. maj 1987 om fastsættelse af importafgifterne for korn,
mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug
(ECU/ton)
Position
i den fælles
toldtarif

Afgifterne
Varebeskrivelse

Portugal

10.01 BI

Blød hvede og blandsæd af hvede

10.01 B II

og rug
Hård hvede

10.02

10.03
10.04
10.05 B

Rug
Byg
Havre

Majs, andre end hybridmajs til
udsæd

10.07 A
10.07 B
10.07 C II
10.07 D I
10.07 D II
11.01 A
11.01 B

1 1.02 A la)
1 1.02 A Ib)

Boghvede
Hirse

Sorghum, andre end hybridsorghum
til udsæd
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

16,66
52,48
45,73
44,00
102,29

Tredjelande

202,05

259,47 00
177,01 0
196,60
155,93

\
4,93
44,00
44,00

I
29,91

0
44,00

I
39,02
79,72
95,18
39,18

183,93 0 (3)(8)
135,61

149,32 (4)
186,14 00
0
64,93 0
298,57
263,51
415,30
319,96

(') For hard hvede med oprindelse i Marokko, som transporteres direkte fra dette land til Fællesskabet, nedsættes
importafgiften med 0,60 ECU pr. ton.
0 I henhold til forordning (EØF) nr. 486/85 opkræves ingen importafgift ved indførsel af varer med oprindelse i
staterne i Afrika, Vestindien og Stillehavet eller i de oversøiske lande og territorier i de franske oversøiske depar
tementer.

(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 transporteret umiddelbart fra dette til Fællesskabet,
nedsættes importafgiften med 0,60 ECU pr. ton.
(®) 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. 1 1 80/77 og Kommissionens forordning (EØF) nr.
2622/71 .

f) Ved import af det under pos. 10.07 D I henhørende produkt (triticale) opkræves dog importafgiften for rug.
(•) Den i artikel 1 i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/86 omhandlede afgift fastsættes i overensstemmelse med
Kommissionens forordning (EØF) nr. 3140/86 ved licitation.
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Nr. L 132/3

KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 1376/87
af 20 . maj 1987
om fastsættelse af de præmier, hvormed importafgifterne for korn, mel og malt
skal forhøjes
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

sidste afsnit, i forordning (EØF) nr. 1676/85 fastsatte

FÆLLESSKABER HAR —

korrektionsfaktor,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
europæiske økonomiske Fællesskab,
under henvisning til akten vedrørende Spaniens og Portu
gals tiltrædelse,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2727/75
af 29. oktober 1975 om den fælles markedsordning for
korn ('), senest ændret ved forordning (EØF) nr. 1579/
86 (2), særlig artikel 15, stk. 6,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1676/85
af 11 . juni 1985 om regningsenhedens værdi og de veksel
kurser, der skal anvendes inden for den fælles land

brugspolitiks rammer (3), ændret ved forordning (EØF) nr.
91 0/87 (4), særlig artikel 3,

— 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
19 . maj 1987 ;

de

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 overens
stemmelse med bilaget til denne forordning —
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

under henvisning til udtalelse fra Det monetære Udvalg,
og

Artikel 1

ud fra følgende betragtninger :

De præmier, hvormed importafgifterne for korn og
malt skal forhøjes, er fastsat ved Kommissionens forord
ning (EØF) nr. 201 1 /86 (^ og de senere forordninger, der
ændrer denne ;

for at tillade en normal funktion af afgiftsordningen må
det ved beregningen af disse sidste tages i betragtning :
— 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 3, stk. 1 ,

1 . De i artikel 15 i forordning (EØF) nr. 2727/75
omhandlede præmier, hvormed de forudfastsatte import
afgifter for korn og malt med oprindelse i Portugal skal
forhøjes, fastsættes til nul.
2. De i artikel 15 i forordning (EØF) nr. 2727/75
omhandlede præmier, hvormed de forudfastsatte import
afgifter for korn og malt med oprindelse i tredjelande skal
forhøjes, fastsættes som angivet i bilaget.
Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 21 . maj 1987.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 20 . maj 1987.
På Kommissionens vegne
Frans ANDRIESSEN

Næstformand

C)
O
O
(4)

EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

281 af 1 . 11 . 1975, s. 1 .
139 af 24. 5. 1986, s. 29.
164 af 24. 6. 1985, s. 1 .
88 af 31 . 3. 1987, s. 42.

n EFT nr. L 173 af 1 . 7. 1986, s . 4.
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BILAG

til Kommissionens forordning af 20 . maj 1987 om fastsættelse af de præmier, hvormed
importafgifterne for korn, mel og malt indført fra tredjelande skal forhøjes
A. Korn og mel

(ECU / ton)
Position

i den fælles

Løbende

Varebeskrivelse

toldtarif

(

1 . term .

2. term .

3 . term .

5

6

7

8

måned

10.01 BI

Blød hvede og blandsæd af hvede og rug

0

0

0

0

10.01 B II

Hård hvede

0

0

0

0

10.02

0

0

0

0

10.03

Rug
Byg

0

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

0

10.07 C II

Sorghum, andre end hybridsorghum til udsæd

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

0

0

0

B. Malt

'
Position
i den fælles
toldtarif

Varebeskrivelse

11.07 A la)
1 1.07 A Ib)
11.07 All a)
11.07 All b)

Malt
Malt
Malt
Malt

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

11.07 B

Brændt malt

(ECU/ton)

Løbende
måned

1 . term .

2. term .

3 . term .

4. term .

5

6

7

8

9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

N
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Nr. L 132/5

KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 1377/87
af 19. maj 1987

om ændring af forordning (EØF) nr. 1012/87 om åbning af en licitation med
henblik på udbud til salg af olivenolie, som det italienske interventionsorgan
ligger inde med
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

FÆLLESSKABER HAR —

Artikel 1

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 oprettelsen af en fælles markeds
ordning for fedtstoffer ('), senest ændret ved forordning
(EØF) nr. 1454/86 (2), særlig artikel 12, stk. 4, og
ud fra følgende betragtninger :
Ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 1012/87 (3) blev
der åbnet en licitation med henblik på udbud til salg på
det interne marked af en vis mængde olivenolie, som det
italienske interventionsorgan ligger inde med ;
for at sikre en korrekt forvaltning af ordningen med

hensyn til salg, for hvilke fristen for indgivelse af bud er
fastsat til en dag i første halvdel af måneden, bør der fast
sættes en kortere frist for fastsættelsen af minimumsprisen

og for AIMA's salg af olien ;

I forordning (EØF) nr. 1012/87 foretages følgende
ændringer :
1 . Artikel 6 affattes således :

»Artikel 6

Minimumssalgsprisen pr. 100 kg olie fastsættes på
grundlag af de modtagne bud senest den tiende
arbejdsdag efter udløbet af hver frist, der er fastsat for
indgivelse af budene, efter fremgangsmåden i artikel
38 i forordning nr. 136/66/EØF. Der gives straks den
pågældende medlemsstat meddelelse om beslutningen
om fastsættelse af minimumssalgsprisen .«
2. Artikel 7 affattes således :
»Artikel 7

Salget af olivenolie gennemføres af AIMA senest den
femte arbejdsdag efter meddelelsen af den i artikel 6
omhandlede beslutning. AIMA tilsender oplagringsor
ganerne listen over de partier, der ikke er givet tilslag
for.«

Artikel 2

de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i over
ensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomiteen for
Fedtstoffer —

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

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. maj 1987.
På Kommissionens vegne
Frans ANDRIESSEN

Næstformand

C) EFT nr. 172 af 30. 9 . 1966, s. 3025/66.
O EFT nr. L 133 af 21 . 5. 1986, s. 8 .
(3) EFT nr. L 95 af 9. 4. 1987, s. 7.

Nr. L 132/6
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 1378/87
af 19. maj 1987

om ændring af forordning (EØF) nr. 1013/87 om åbning af en licitation med
henblik på udbud til salg af olivenolie, som det portugisiske interventionsorgan
ligger inde med
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

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 oprettelsen af en fælles markeds
ordning for fedtstoffer ('), senest ændret ved forordning

(EØF) nr. 1454/86 (2), særlig artikel 12, stk. 4, og
ud fra følgende betragtninger :

Ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 1013/87 (3) blev
der åbnet en licitation med henblik på udbud til salg på
det interne marked af en vis mængde olivenolie, som det

portugisiske interventionsorgan ligger inde med ;
for at sikre en korrekt forvaltning af ordningen med
hensyn til salg, for hvilke fristen for indgivelse af bud er
fastsat til en dag i første halvdel af måneden, bør der fast
sættes en kortere frist for fastsættelsen af minimumsprisen

og for IROMA's salg af olien ;
de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i over
ensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomiteen for
Fedtstoffer —

I forordning (EØF) nr. 1013/87 foretages følgende
ændringer :
1 . Artikel 6 affattes således :
*Artikel 6

Minimumssalgsprisen pr. 100 kg olie fastsættes på
grundlag af de modtagne bud senest den tiende
arbejdsdag efter udløbet af hver frist, der er fastsat for
indgivelse af budene, efter fremgangsmåden i artikel
38 i forordning nr. 136/66/EØF. Der gives straks den
pågældende medlemsstat meddelelse om beslutningen
om fastsættelse af minimumssalgsprisen.«
2. Artikel 7 affattes således :

»Artikel 7

Salget af olivenolie gennemføres af IROMA senest den
femte arbejdsdag efter meddelelsen af den i artikel 6
omhandlede beslutning. IROMA tilsender oplagrings
organerne listen over de partier, der ikke er givet tilslag
for.«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggø
relsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. maj 1987.
Pd Kommissionens vegne
Frans ANDRIESSEN

Næstformand

(») EFT nr. 172 af 30. 9. 1966, s. 3025/66.

(2) EFT nr. L 133 af 21 . 5. 1986, s. 8.

h) EFT nr. L 95 af 9. 4. 1987, s. 9.
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Nr. L 132/7

KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 1379/87
af 19. maj 1987

om ændring af forordning (EØF) nr. 1085/87 om åbning af en licitation med
henblik på udbud til salg af olivenolie, som det spanske interventionsorgan
ligger inde med
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

FÆLLESSKABER HAR —

Artikel 1

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 oprettelsen af en fælles markeds
ordning for fedtstoffer ('), senest ændret ved forordning
(EØF) nr. 1454/86 (2), særlig artikel 12, stk. 4, og
ud fra følgende betragtninger :
Ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 1085/87 (3) blev
der åbnet en licitation med henblik på udbud til salg på
det interne marked af en vis mængde olivenolie, som det

spanske interventionsorgan ligger inde med ;
for at sikre en korrekt forvaltning af ordningen med

hensyn til salg, for hvilke fristen for indgivelse af bud er
fastsat til en dag i første halvdel af måneden, bør der fast
sættes en kortere frist for fastsættelsen af minimumsprisen

og for SENPA's salg af olien ;

I forordning (EØF) nr. 1085/87 foretages følgende
ændringer :
1 . Artikel 6 affattes således :

»Artikel 6

Minimumssalgsprisen pr. 100 kg olie fastsættes på
grundlag af de modtagne bud senest den tiende
arbejdsdag efter udløbet af hver frist, der er fastsat for
indgivelse af budene, efter fremgangsmåden i artikel
38 i forordning nr. 136/66/EØF. Der gives straks den
pågældende medlemsstat meddelelse om beslutningen
om fastsættelse af minimumssalgsprisen.«
2. Artikel 7 affattes således :
»Artikel 7

Salget af olivenolie gennemføres af SENPA senest den
femte arbejdsdag efter meddelelsen af den i artikel 6
omhandlede beslutning. SENPA tilsender oplagrings
organerne listen over de partier, der ikke er givet tilslag
for.«

Artikel 2

de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i over
ensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomiteen for
Fedststoffer —

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggø
relsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 19 . maj 1987.
På Kommissionens vegne
Frans ANDRIESSEN

Næstformand

(') EFT nr. 172 af 30. 9. 1966, s. 3025/66.
(2) EFT nr. L 133 af 21 . 5. 1986, s. 8 .
(3) EFT nr. L 104 af 16. 4. 1987, s. 44.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 1380/87
af 20 . maj 1987

om nedsættelse af de mængder bordvin, der er anført i de kontrakter og angivel
ser, der godkendes i henhold til destillationen i forordning (EØF) nr. 603/87
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
europæiske økonomiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 822/87
af 16. marts 1987 om den fælles markedsordning for
vin ('), særlig artikel 41 , stk. 10 , og
ud fra følgende betragtninger ;
I artikel 5, stk. 2, i Kommissionens forordning (EØF) nr.
603/87 af 27. februar 1987 om regler for destillation af
bordvin som omhandlet i artikel 41 , stk. 1 , i forordning
(EØF) nr. 822/87 for produktionsåret 1986/87 (2), ændret
ved forordning (EØF) nr. 1072/87 (3), er der fastsat en
mekanisme, der gør det muligt at holde den Samlede
mængde bordvin, der kan leveres til denne destillation,
inden for en bestemt grænse ;

de oplysninger, som medlemsstaterne har tilsendt
Kommissionen, viser, at ved udløbet af den frist, der er

fastsat for indgivelse af leveringskontrakter og -angivelser
til interventionsorganerne, overstiger den samlede
mængde bordvin i disse kontrakter og angivelser den
mængde, der er omhandlet i artikel 1 , stk. 1 , i forordning
(EØF) nr. 603/87, og som anses for tilstrækkelig til at

i artikel 3, stk. 1 , sidste afsnit, i samme forordning er det
fastsat, at en producent ikke kan levere en vinmængde på
under 5 hl ; det bør derfor fastsættes, at såfremt nedsæt

telsen for en kontrakt indebærer levering af en mængde,
der ligger under denne grænse, er den mængde, der kan
leveres, lig med 5 hl ;
de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i over
ensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomiteen for
Vin —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

Den mængde bordvin, der kan leveres til destillation i
henhold til forordning (EØF) nr. 603/87 er lig med 78 %
af mængden i hver kontrakt eller angivelse, der er
indgivet til godkendelse.

Hvis den mængde, der følger af anvendelsen af denne
procentsats, er under 5 hl, leveres der dog en mængde på
5 hl .

sanere markedet, med cirka 1,13 millioner hl ; under disse

forhold bør den bestemmelse anvendes, der gør det

muligt at begrænse destillationen til den fastsatte
mængde, og derfor bør de mængder, der er anført i hver
enkelt kontrakt og angivelse, nedsættes i forhold hertil ;

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggø
relsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 20 . maj 1987.
På Kommissionens vegne
Frans ANDRIESSEN

Næstformand

(■) EFT nr. L 84 af 27. 3. 1987, s. 1 .
(2) EFT nr. L 58 af 28 . 2. 1987, s. 53.
O EFT nr. L 104 af 16. 4. 1987, s. 18 .
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om

Nr. L 132/9

KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 1381/87
af 20. maj 1987
fastsættelse af mærknings- og dokumentationsbestemmelser
fiskerfartøjer

anden måde paført begge sider af boven så højt over
vandet som muligt, således at mærkningen er klart
synlig fra havet og fra luften, i en farve, der danner
kontrast til den bund, hvorpå den er malet.

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

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

For fartøjer med en længde på over 10 m, men ikke
over 17 m, skal højden af bogstaver og tal være på
mindst 25 cm med en stregtykkelse på mindst 4 cm.
For fartøjer med en længde på over 17 m skal bogsta
verne og tallene være mindst 45 cm høje med en
stregtykkelse på mindst 6 cm.

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2057/82
af 29 . juni 1982 om fastsættelse af visse foranstaltninger til
kontrol af fiskeri (*), senest ændret ved forordning (EØF)
nr. 4027/86 (2), særlig artikel 13, og
ud fra følgende betragtninger :

Flagstaten kan foreskrive, at det internationale radio
kaldesignal eller registreringsbogstaver og -tal skal være
malet oven på styrehuset, således at det er klart synligt

Ifølge artikel 4, litra e) og f), i forordning (EØF) nr.
2057/82 kan der vedtages nærmere bestemmelser for
mærkning, identifikation og certificering af fiskerfartøjer ;
der må fastsættes fælles bestemmelser for mærkning og
identifikation af medlemsstaternes fiskerfartøjer og deres
udstyr, således at fartøjerne og deres udstyr let kan identi

for

fra luften, i en farve, der danner kontrast til den bund,

hvorpå der males.
2. Fra den 1 . januar 1990 skal kontrastfarverne være hvid
og sort.

ficeres ;

det er nødvendigt, at visse fiskerfartøjers vigtigste specifi
kationer er anført i officielle dokumenter, som er tilgæn
gelige for kontrol ;
det er nødvendigt, at der på visse fiskerfartøjer forefindes
officielle dokumenter med angivelse af kapaciteten af
lastrum til fisk og af havvandstanke med køleanlæg,
således at der kan foretages nøjagtige skøn over de
ombordværende fangster ;
i henhold til artikel 14 i forordning (EØF) nr. 2057/82
kan medlemsstaterne vedtage nationale kontrolbestem
melser, som er mere vidtgående end fællesskabsbestem
melserne, under forudsætning af, at de er i overensstem
melse med fællesskabsretten og med den fælles fiskeripo
litik ;

3 . De bogstaver og tal, der er påmalet eller på anden
måde påført fartøjet, må ikke udviskes eller ændres,
blive ulæselige, tildækkes eller skjules.
Artikel 2

1 . Mindre både, som medføres om bord på et fiskerfar
tøj, der er registreret i en af medlemsstaterne, skal være
mærket med bogstavet/bogstaverne og tallet/tallene for
det fartøj, de tilhører.
2. Markeringsbøjer eller lignende, der flyder på hav
overfladen, og som markerer placeringen af fiskeredska
ber, skal til enhver tid være tydeligt mærket med registre
ringsbogstav/er og tal på det fartøj, hvortil redskabet
henhører.

de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i over
ensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomiteen for
Fiskeressourcer —

Artikel 3

1.

Ethvert fiskerfartøj med en længde på over 10 m

skal om bord medføre dokumenter, der er udstedt af en
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

kompetent myndighed i registreringsmedlemsstaten.
Dokumenterne skal mindst indeholde følgende oplysnin
• ger :

Artikel 1

Et fiskerfartøj, der sejler under en medlemsstats flag eller
er registreret i en medlemsstat, skal være mærket således :

1 . Bogstavet eller bogstaverne for den havn eller det
distrikt, hvor fartøjet er registreret, og det eller de tal,
hvorunder det er registreret, skal være påmalet eller på
O EFT nr. L 220 af 29. 7. 1982, s. 1 .
2 EFT nr. L 376 af 31 . 12. 1986, s. 4.

— fartøjets eventuelle navn,
— bogstavet/bogstaverne for den havn eller det distrikt,
hvor fartøjet er registreret, og tallet/tallene, hvorunder
det er registreret,
— fartøjets eventuelle internationale radiokaldesignal,
— navne og adresser på ejeren/ejerne, og — i påkom
mende tilfælde — på befragteren/befragterne,
— fartøjets længde og maskineffekt,
— datoen for ibrugtagning af fartøjer, som er taget i brug
v
den 1 . januar 1987 eller senere.
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2. Fartøjer med en længde på over 17 m skal om bord
medføre ajourførte tegninger eller beskrivelser af deres
lastrum til fisk med angivelse af rummenes lasteevne i m3.
Alle fartøjer med tanke med nedkølet havvand skal
medføre et dokument om bord med angivelse af tankenes
kalibrering i m3 med intervaller på 10 cm.
De i de to foregående afsnit nævnte dokumenter skal
være certificeret af en kompetent myndighed.

3. Ændringer af specifikationerne i de i stk. 1 og 2
nævnte dokumenter skal certificeres af en kompetent
myndighed, og måden, hvorpå enhver ændring af
maskineffekten er blevet udført, skal tydeligt angives.
4.

Bortset fra bestemmelserne om længde og maskinef

fekt skal bestemmelserne i denne artikel vedrørende en

21 . 5. 87

kompetent myndigheds udstedelse af dokumenter
anvendes fra den 1 . januar 1990. Bestemmelserne om
længde og maskineffekt anvendes fra den 1 . januar 1990 i
tilfælde, hvor et fiskerfartøj tages i brug eller ændres den
1 . oktober 1987 eller senere, og fra den 18. juli 1994 for
andre fiskerfartøjers vedkommende. Indtil den 1 . januar
1990 henholdsvis den 18 . juli 1994, og hvis de pågæl
dende dokumenter ikke foreligger, udfærdiges og under
tegnes de pågældende dokumenter af fartøjets ejer.
5.

De i denne artikel omtalte dokumenter skal forevises

for kontrolformål på begæring fra en medlemsstats
kontrollerende myndighed.
Artikel 4

Denne forordning træder i kraft den 1 . oktober 1987.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. maj 1987.
Pd Kommissionens vegne
Ant6nio CARDOSO E CUNHA

Medlem af Kommissionen
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Nr. L 132/ 11

KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 1382/87

af 20 . maj 1987
om fastsættelse af bestemmelser for inspektion af fiskerfartøjer
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

— fartøjer, der er udstyret til at drive fiskeri, uanset om
udstyret er fastgjort permanent til fartøjerne eller ej,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
europæiske økonomiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2057/82
af 29 . juni 1982 om fastsættelse af visse foranstaltninger til
kontrol af fiskeri ('), senest ændret ved forordning (EØF)
nr. 4027/86 (2), særlig artikel 13, og

— fartøjer, der modtager fisk eller fiskevarer til forarbejd
ning, transport eller opbevaring.
2. I denne forordning anses ordet »fisk« for at omfatte
alle fisk, krebs- og bløddyr.

Artikel 2

ud fra følgende betragtninger :
I henhold til artikel 4 i forordning (EØF) nr. 2057/82 kan
der vedtages nærmere bestemmelser for inspektion af
fiskerfartøjer ;

det . må fastlægges, hvilke fartøjstyper og aktiviteter
inspektionen finder anvendelse på ;

inspektionsfartøjer bør være forsynet med passende iden
tifikation ;

et fartøjs forpligtelser i forbindelse med inspektion bør
fastlægges ;
kyststaters forpligtelser med hensyn til visse overtrædelser
bør fastlægges ;
koordinationen

af

kontrolaktiviteterne

vil

lettes

ved

forslag fra Kommissionen ;
efter artikel 14 i forordning (EØF) nr. 2057/82 kan

Fartøjer, der anvendes til inspektionsformål, skal føre den
stander eller være påmalet det i bilag I anførte symbol.

Artikel 3

1 . Føreren af et fartøj, som skal inspiceres, kan af
repræsentanten for den pågældende medlemsstats inspice
rende myndighed blive beordret til at standse, manøvrere
eller udføre andre handlinger for at lette adgangen.

2. Når det for at komme bekvemt og sikkert om bord
på et fartøj er nødvendigt at stige 1,5 m eller derover i
vejret, skal der om bord på fartøjet forefindes en lejder
som anført i bilag II.
3 . Føreren af et fartøj under inspektion skal efter
anmodning stille fartøjets kommunikationsudstyr og

-operatør til rådighed, hvis der skal sendes og/eller
modtages meddelelser i forbindelse med inspektionen.

medlemsstaterne fastsætte nationale kontrolbestemmelser,

som er mere vidtgående end forordningens mindstekrav,
under forudsætning af, at de er i overensstemmelse med
fællesskabsretten og med den fælles fiskeripolitik ;

Artikel 4

Når i en medlemsstat en formodet overtrædelse med et

de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i over
ensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomiteen for
Fiskeressourcer —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

1 . Inspektion udført af medlemsstaternes kompetente
myndigheder finder sted til søs og i havn for så vidt angår
følgende fartøjer :
(>) EFT nr. L 220 af 29. 7. 1982, s. 1 .
2 EFT nr. L 376 af 31 . 12. 1986, s. 4.

fartøj fra en anden medlemsstat, er blevet opdaget, under
retter medlemsstaten flagstatens kompetente myndigheder
herom og ligeledes om ethvert administrativt eller retsligt
skridt, der måtte være taget som resultat heraf.

Artikel 5

Kommissionen kan stille forslag til medlemsstaterne om
at koordinere deres kontrolaktiviteter efter artikel 1 , stk. 3,

i forordning (EØF) nr. 2057/82.

Artikel 6

Denne forordning træder i kraft den 1 . oktober 1987.
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Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20 . maj 1987.

På Kommissionens vegne
Antόnio CARDOSO E CUNHA

Medlem af Kommissionen

BILAG I

INSPEKTIONSSTANDER ELLER SYMBOL
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Nr. L 132/ 13

BILAG II

LEJDERENS KONSTRUKTION OG ANVENDELSE

1 . Der skal forefindes en lejder, som skal være velegnet til, at kontrollører kan gå sikkert om bord eller fra
borde på åbent hav. Lejderen skal holdes ren og i god stand.
2. Lejderen skal være således anbragt, at
a) den er klar af eventuelle udtømninger fra skibet ;
b) den er klar af skibets indfaldende sider og så vidt mulig kan anvendes midt på skibet ;
c) hvert trin ligger fast an mod skibssiden.
3 . Lejderens trin skal være :

a) af hårdt træ eller andet materiale med tilsvarende egenskaber, udført i ét stykke uden knaster ; de
nederste fire trin kan være af gummi af tilstrækkelig styrke og stivhed eller af andet materiale med
tilsvarende egenskaber ;
b) forsynet med en effektiv skridsikker overflade ;
c) mindst 480 mm lange, 115 mm brede og 23 mm tykke, ekskl. en eventuel skridsikker belægning eller
udskæring ;
d) anbragt med en lige stor indbyrdes afstand på mindst 300 mm og højst 380 mm ;
e) sikret således, at de fastholdes vandret.

4. — En lejder må ikke have mere end to udskiftningstrin, der holdes på plads ved en anden metode end
den, der er benyttet ved den oprindelige konstruktion af lejderen, og trin, der er fastgjort på den
måde, skal så snart det med rimelighed lader sig gøre, udskiftes med trin, der holdes på plads efter
den metode, der er anvendt ved den oprindelige konstruktion af lejderen.
— Når et udskiftningstrin er fastgjort til lejdertovene ved hjælp af udskæringer i trinnets sider, skal disse
udskæringer være på trinnets lange sider.
5. Lejdertovene skal på hver side bestå af to stykker uklædt manilareb eller tilsvarende reb med en omkreds
på mindst 60 mm . Hvert reb er uklædt og skal være ud i ét uden sammenføjninger under det øverste
trin . To håndtove solidt fastgjort til skibet og med en omkreds på mindst 65 mm samt en livline skal
findes klar til eventuel brug.
6. Tværribber af hårdt træ eller andet materiale med tilsvarende egenskaber udført i ét stykke uden knaster
og mellem 1,80 m og 2 m lange skal anbringes med sådanne mellemrum, at lejderen ikke kan dreje.
Den laveste tværribbe skal være anbragt på det femte nederste trin, og mellemrummet mellem to ribber
må ikke overstige ni trin .
7. Der skal findes anordninger til sikring af forsvarlig og bekvem adgang for kontrollører, som går til eller
fra borde, fra øverste del af lejderen eller evt. falderebstrappe eller andet udstyr ved passage ind på, ind i
eller fra skibet .

Hvor en sådan passage foregår gennem en åbning i rækværk eller skanseklædning, skal der findes
hensigtsmæssige håndtag.
Foregår passagen ved hjælp af en lønningstrappe, skal denne trappe være solidt fastgjort til lønnings
eller adgangsplatform, og der skal være anbragt to sceptre mindst 0,70 m og højst 0,80 m fra hinanden
på de steder, hvor man går til eller fra borde. Hvert scepter skal være solidt fastgjort til skroget ved eller
nær den nederste del og også højere oppe, være mindst 40 mm i diameter og have en højde på mindst
1,20 m over overkant af lønningen .
8 . Der skal være belysning om natten, således at både lejderen på skibssiden og også det sted, hvor kontrol
løren kommer om bord, er tilstrækkeligt oplyst. En redningskrans forsynet med et selvtændende lys skal
være klar til brug. En kasteline skal være klar til evt. brug.

9 . Der skal være mulighed for at bruge lejderen både på den ene og på den anden side af skibet.
Kontrolløren kan angive, på hvilken side han ønsker lejderen anbragt.
10. Lejderens tilrigning samt ombordtagning og kvittering af kontrollør skal overvåges af en ansvarlig officer.

11 . Hvor specielle konstruktioner, som f.eks. fenderlister, i et skib forhindrer anvendelsen af nogle af disse
bestemmelser, skal der træffes særlige foranstaltninger for at sikre, at kontrollørerne kan gå om bord og
fra borde på betryggende måde.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 1383/87

af 20. maj 1987
om fastsættelse for Storbritannien af den variable præmie for slagtning af får og
af de beløb, der skal opkræves for produkter, som udføres fra område 5
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

der udføres fra område 5, fastsættes af Kommissionen

FÆLLESSKABER HAR —

hver uge for hvert af disse ;

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

i medfør af bestemmelserne i artikel 9, stk. 1 , i forordning
(EØF) nr. 1837/80 og artikel 4, stk. 1 , 3 og 4, i forordning
(EØF) nr. 1 633/84 fastsættes den variable slagtepræmie for
attesterede får i Det forenede Kongerige og de beløb, der

under henvisning til akten vedrørende Spaniens og Portu
gals tiltrædelse,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1837/80
af 27. juni 1980 om den fælles markedsordning for fåre
og gedekød ('), senest ændret ved forordning (EØF) nr.
794/87 (2),

under henvisning til Kommissionens forordning (EØF)
nr. 1633/84 af 8 . juni 1984 om gennemførelsesbestem
melser vedrørende variabel præmie ved slagtning af får og
om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2661 /80 (3), ændret
ved forordning (EØF) nr. 1860/86 (4), særlig artikel 3, stk.
1 , og artikel 4, stk. 1 , og
ud fra følgende betragtninger :

Det forenede Kongerige er den eneste medlemsstat, der
betaler den variable slagtepræmie, nemlig i område 5 som
defineret i artikel 3, stk. 5, i forordning (EØF) nr. 1837/
80 ; Kommissionen må derfor fastsætte dens størrelse

samt det beløb, der skal opkræves for produkter, der
udføres fra nævnte område for ugen fra den 27. april
1987.

i henhold til artikel 3, stk. 1 , i forordning (EØF) nr.
1633/84 skal den variable slagtepræmie fastsættes af
Kommissionen hver uge ;
i henhold til artikel 4, stk. 1 , i forordning (EØF) nr.
1633/84 skal det beløb, der skal opkræves for produkter,

skal opkræves for produkter, der udføres fra område 5 i

den pågældende medlemsstat i ugen fra den 27. april
1987, som anført i bilaget —
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

For får eller fårekød, som i Det forenede Kongerige i
område 5 som defineret i artikel 3, stk. 5, i forordning
(EØF) nr. 1837/80, er attesteret som berettiget til den vari
able slagtepræmie i ugen fra den 27. april 1987, fastsættes
præmien til 38,727 ECU/ 100 kg anslået slagtet vægt eller
faktisk slagtet vægt (dressed weight) inden for de vægt
grænser, der er fastsat i artikel 1 , stk. 1 , litra b) i forord
ning (EØF) nr. 1633/84.
Artikel 2

For de i artikel 1 , litra a) og c) i forordning (EØF) nr.
1837/80 omhandlede produkter, som blev udført fra
område 5 i ugen fra den 27. april 1987 fastsættes de
beløb, der skal opkræves som anført i bilag.
Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggø
relsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.
Den anvendes fra den 27. april 1987.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. maj 1987.
På Kommissionens vegne
Frans ANDRIESSEN

Næstformand

(') EFT nr. L 183 af 16. 7. 1980, s. 1 .
(2) EFT nr. L 79 af 21 . 3. 1987, s. 3.
(3) EFT nr. L 154 af 9. 6. 1984, s. 27.

h) EFT nr. L 161 af 17. 6. 1986, s. 25.
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Nr. L 132/ 15

BILAG

Beløb der skal opkræves for produkter, der blev udført fra område 5 i ugen fra den
27 . april 1987
(ECU/100 kg)

I I

Beløb
A. Produkter for hvilke

Position
i den fælles
toldtarif

præmien i artikel 9
i forordning (EØF)

Varebeskrivelse

nr. 1837/80 kan

ydes

\ \
01.04 B

Får og geder, levende, andre varer end race
rene åvlsdyr

I
02.01 A IV a)

9,101

1,820

Nettovægt

Nettovægt

Nettovægt

2. Forsæt (dobbelt forfjerding)

27,109

eller
42,600
50,345

50,345
70,483

aa) ikke udbenet
bb) udbenet
Fåre- og gedekød, frosset
1 . Hele og halve kroppe

29,045

2. Forsæt (dobbelt forfjerding)

20,332

og/eller

nyresteg

(enkelt

eller

dobbelt lammeryg)
4 . Culotte

31,950
37,759

5 . Andre varer

aa) ikke udbenet
bb) udbenet
02.06 C II a)

37,759
52,862

19,364

l

I

l
l
l

l
\

I

l

I
I

I
l

I

Fåre- og gedekød, saltet, i saltlage, tørret eller
røget :
1 . Ikke udbenet

50,345

l

2 . Udbenet

70,483

I

50,345
70,483

\

ex 16.02 B III b) 2 aa) 11 ) Andre varer af kød eller slagteaffald af får og
geder, ikke kogt ;
blandinger af kogt tilberedt kød eller slag
teaffald med ikke kogt tilberedt kød eller
slagteaffald :
— ikke udbenet

l

— udbenet

i forordning (EØF)
nr. 1633/84 (')

18,202

38,727

3 . Kam

tikel 4, stk. 4, første
afsnit, 1 . led,

Levende vægt

5 . Andre varer

l

første afsnit, 2., 3 . og
4. led i forordning
(EØF) nr. 1633/84 (■)

C. Produkter nævnt i ar

I

4. Culotte

02.01 A IV b)

i

Levende vægt

1 . Hele og halve kroppe
(enkelt

nævnt

artikel 4, stk. 4,

Levende vægt

Fåre- og gedekød, fersk eller kølet :

3 . Kam og/eller nyresteg
dobbelt lammeryg)

B. Produkter

l

(') Disse nedsatte beløb anvendes kun, hvis betingelserne i artikel 5, stk. 3, andet afsnit, i forordning (EØF) nr. 1633/84 er opfyldt.

3,873
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 1384/87
af 20. maj 1987

om ændring af forordning (EØF) nr. 1328/87 om opkrævning af en
udligningsafgift ved indførsel af courgetter med oprindelse i Spanien (undtagen
De kanariske Øer)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
europæiske økonomiske Fællesskab,
under henvisning til akten vedrørende Spaniens og Portu
gals tiltrædelse,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1035/72
af 18 . maj 1972 om en fælles markedsordning for frugt og
grønsager ('), senest ændret ved forordning (EØF) nr.
1 351 /86 (2), særlig artikel 27, stk. 2, andet afsnit, og
ud fra følgende betragtninger :

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1328 /87 (3) har
fastsat en udligningsafgift ved indførsel af courgetter med

i henhold til artikel 136, stk. 2, i akten vedrørende

Spaniens og Portugals tiltrædelse (4), er det den ordning,
der anvendtes inden tiltrædelsen, der i første fase af over

gangsperioden skal anvendes i samhandelen mellem en
ny medlemsstat og Fællesskabet i dets sammensætning pr.
31 . december 1985 ;

ifølge artikel 140, stk. 1 , nedsættes de udligningsafgifter,
der følger af anvendelsen af forordning (EØF) nr. 1035/72,
med 4 % i det andet år efter tiltrædelsen —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

oprindelse i Spanien (undtagen De kanariske Øer) ;
artikel 26, stk. 1 , i forordning (EØF) nr. 1035/72 har

fastsat de betingelser, under hvilke en afgift, der er fastsat
i henhold til artikel 25 i nævnte forordning, ændres ;
overholdelsen af disse fører til at ændre udligningsafgiften

for indførsel af courgetter med oprindelse i Spanien
(undtagen De kanariske Øer) ;

Beløbet på 14,78 ECU, som er nævnt i artikel 1 i forord
ning (EØF) nr. 1328 /87, erstattes af beløbet 8,05 ECU.
Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 21 . maj 1987.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 20 . maj 1987.
På Kommissionens vegne
Frans ANDRIESSEN

Næstformand

(') EFT nr. L 118 af 20 . 5. 1972, s. 1 .
(2) EFT nr. L 119 af 8 . 5. 1986, s. 46.
P) EFT nr. L 125 af 14. 5. 1987, s. 30 .

(4) EFT nr. L 302 af 15. 11 . 1985, s. 9.
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Nr. L 132/ 17

KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 1385/87

af 20 . maj 1987
om ophævelse af udligningsafgiften ved indførsel af agurker med oprindelse i
Rumænien

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
europæiske økonomiske Fællesskab,
under henvisning til akten vedrørende Spaniens og Portu
gals tiltrædelse,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1035/72
af 18 . maj 1972 om oprettelse af en fælles
markedsordning for frugt og grønsager ('), senest ændret
ved forordning (EØF) nr. 1351 /86 (2), særlig artikel 27, stk.
2, andet afsnit, og
ud fra følgende betragtninger :
Ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 1303/87 (3) blev
der indført en udligningsafgift ved indførsel af agurker
med oprindelse i Rumænien ;

for agurker med oprindelse i Rumænien er notering ikke
foretaget i seks på hinanden følgende arbejdsdage ; de i
artikel 26, stk. 1 , i forordning (EØF) nr. 1035/72 fastsatte
betingelser for ophævelse af udligningsafgiften ved
indførsel af agurker med oprindelse i Rumænien er derfor
opfyldt —
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

Forordning (EØF) nr. 1303/87 ophæves.
Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 21 . maj 1987.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 20 . maj 1987.

På Kommissionens vegne
Frans ANDRIESSEN

Næstformand

(') EFT nr. L 118 af 20. 5. 1972, s. 1 .
(2) EFT nr. L 119 af 8 . 5. 1986, s. 46.
3) EFT nr. 123 af 12. 5. 1987, s. 6.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 1386/87

af 20 . maj 1987
om fastsættelse af det maksimale restitutionsbeløb ved udførsel af hvidt sukker i
forbindelse med den 49. dellicitation under den løbende hovedlicitation

omhandlet i forordning (EØF) nr. 1659/86
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
europæiske økonomiske Fællesskab,
under henvisning til akten vedrørende Spaniens og Portu
gals tiltrædelse,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1785/81
af 30 . juni 1981 om den fælles markedsordning for
sukker ('), senest ændret ved forordning (EØF) nr. 229/
87 (2), særlig artikel 19, stk. 4, første afsnit, litra b), og
ud fra følgende betragtninger :
I henhold til Kommissionens forordning (EØF) nr.
1659/86 af 29. maj 1986 om en løbende licitation med
henblik på fastsættelse af en eksportafgift og/eller eksport
restitution for hvidt sukker (3), ændret ved forordning
(EØF) nr. 1002/87 (4) ; foranstaltes dellicitationer med
henblik på eksport af dette sukker ;
i henhold til bestemmelserne i artikel 9, stk. 1 , i forord

ning (EØF) nr. 1659/86 fastsættes der i påkommende
tilfælde for den pågældende dellicitation et maksimalt

restitutionsbeløb især under hensyntagen til situationen
og den forventede udvikling på markedet for sukker i
Fællesskabet og på verdensmarkedet ;

efter gennemgang af tilbudene bør de bestemmelser, der
er fastsat i artikel 1 , fastsættes for den 49 . dellicitation ;

de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i over
ensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomiteen for
Sukker —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

For den 49 . dellicitation for hvidt sukker i henhold til

den ændrede forordning (EØF) nr. 1659/86 fastsættes det
maksimale restitutionsbeløb til 46,542 ECU pr. 100 kg.
Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 21 . maj 1987.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 20 . maj 1987.
På Kommissionens vegne
Frans ANDRIESSEN

Næstformand

(>)
0
(3)
(<)

EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

177 af 1 . 7. 1981 , s. 4.
25 af 28. 1 . 1987, s. 1 .
145 af 30. 5. 1986, s. 29.
94 af 8 . 4. 1987, s. 16.
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Nr. L 132/ 19

KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 1387/87

af 20. maj 1987
om fastsættelse af det maksimale restitutionsbeløb ved udførsel af hvidt sukker i

forbindelse med den tredje dellicitation under den løbende hovedlicitation
omhandlet i forordning (EØF) nr. 1092/87
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
europæiske økonomiske Fællesskab,
under henvisning til akten vedrørende Spaniens og Portu
gals tiltrædelse,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1785/81
af 30 . juni 1981 om den fælles markedsordning for
sukker ('), senest ændret ved forordning (EØF) nr. 229/
87 (2), særlig artikel 19, stk. 4, første afsnit, litra b), og

restitutionsbeløb især under hensyntagen til situationen

og den forventede udvikling på markedet for sukker i
Fællesskabet og på verdensmarkedet ;
efter gennemgang af tilbudene bør de bestemmelser, der
er fastsat i artikel 1 , fastsættes for den tredje dellicitation ;

Forvaltningskomiteen

for Sukker har ikke

afgivet

udtalelse inden for den af formanden fastsatte frist —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

ud fra følgende betragtninger :
Artikel 1

I henhold til Kommissionens forordning (EØF) nr.
1092/87 af 15. april 1987 om en løbende licitation med
henblik på fastsættelse af en eksportafgift og/eller eksport
restitution for hvidt sukker (3), foranstaltes dellicitationer
med henblik på eksport af dette sukker ;

For den tredje dellicitation for hvidt sukker i henhold til
forordning (EØF) nr. 1092/87 fastsættes det maksimale
restitutionsbeløb til 46,697 ECU pr. 100 kg.

i henhold til bestemmelserne i artikel 9, stk. 1 , i forord

Artikel 2

ning (EØF) nr. 1092/87 fastsættes der i påkommende
tilfælde for den pågældende dellicitation et maksimalt

Denne forordning træder i kraft den 21 . maj 1987.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 20 . maj 1987.

På Kommissionens vegne
Frans ANDRIESSEN

Næstformand

(<) EFT nr. L 177 af 1 . 7. 1981 , s. 4.
(2) EFT nr. L 25 af 28 . 1 . 1987, s. 1 .

3 EFT nr. L 106 af 22. 4. 1987, s. 9 .
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 1388/87
af 20 . maj 1987

om ændring af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet
stand

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

sionen har kendskab til, fører til at ændre de for tiden

FÆLLESSKABER HAR —

gældende eksportrestitutioner i overensstemmelse med
bilaget til nærværende forordning —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
europæiske økonomiske Fællesskab,
under henvisning til akten vedrørende Spaniens og Portu
gals tiltrædelse,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1785/ 81
af 30. juni 1981 om den fælles markedsordning for
sukker ('), senest ændret ved forordning (EØF) nr. 229/
87 (2), særlig artikel 19, stk. 4, andet afsnit, og
ud fra følgende betragtninger :

Eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker er
fastsat ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 1320/
«7 0 ; (3);

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

De i bilaget til forordning (EØF) nr. 1320/87 fastsatte
eksportrestitutioner ved udførsel af de produkter, som er
nævnt i artikel 1 , stk. 1 , litra a), i forordning (EØF) nr.
1785/81 , i uforarbejdet stand og ikke denaturerede,
ændres til de beløb, der er angivet i bilaget.
Artikel 2

anvendelsen af de bestemmelser, der er nævnt i forord

ning (EØF) nr. 1320/87 på de oplysninger, som Kommis

Denne forordning træder i kraft den 21 . maj 1987.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 20 . maj 1987.
På Kommissionens vegne
Frans ANDRIESSEN

Næstformand

(') EFT nr. L 177 af 1 . 7. 1981 , s. 4.
(2) EFT nr. L 25 af 28 . 1 . 1987, s. 1 .
(3) EFT nr. L 125 af 14. 5. 1987, s. 10.
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Nr. L 132/21

BILAG

til Kommissionens forordning a( 20. maj 1987 om ændring af eksportrestitutionerne for
hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand

(ECU)
Restitutionsbeløb
Position
i den fælles
toldtarif

17.01

Varebeskrivelse

pr. 100 kg

pr. 1 % saccharoseindhold
og pr. 100 kg netto
af det pågældende
produkt

Roe- og rørsukker i fast form :

A. Hvidt sukker ; sukker tilsat smagsstoffer eller farvestoffer :
(I) Hvidt sukker :
(a) kandis
(b) andre varer

I
45,04
44,27

(II) Sukker tilsat smagsstoffer eller farvestoffer

0,4504

B. Råsukker :
II . andre tilfælde :

(a) kandis
(b) sukker tilsat antiklumpningsmiddel
(c) råsukker i primær emballage med et indhold af dette produkt på
5 kg. eller derunder
(d) andre varer

41,43 (■)
0,4504

38,67 (')
0

(') Dette beløb anvendes for råsukker med et udbytte på 92 % . Såfremt det udførte råsukkers udbytte ikke udgør 92 % , beregnes størrelsen af den restitution,
der skal anvendes, i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 5, stk. 3, i forordning (EØF) nr. 766/68 .

(J) Denne fastsættelse blev suspenderet ved forordning (EØF) nr. 2689/85. (EFT nr. L 255 af 26. 9. 1985, s. 12), ændret ved forordning (EØF) nr. 3251 /85 (EFT
nr. L 309 af 21 . 11 . 1985, s. 14).

Nr. L 132/22
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II

(Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk)

RÅDET

Anvendelse af artikel 27 i Rådets sjette direktiv af 17. maj 1977 om merværdiafgift (l)
(Anmodning fra Det forenede Kongeriges regering om tilladelse til at træffe en undtagelses
foranstaltning)
Ved anmodning af 6. januar 1987 har den britiske regering i overensstemmelse med ovennævnte
bestemmelser meddelt Kommissionen, at den agter at indføre foranstaltninger, som fraviger
bestemmelserne i det sjette direktiv med virkning fra 1 . april 1987.

Disse foranstaltninger til bekæmpelse af afgiftsunddragelse har især til formål at hindre afgifts
pligtige i kunstigt at sænke priserne ved levering eller indførsel af varer og tjenesteydelser til
personer, der helt eller delvis er afgiftsfritagne, og med hvem de har visse forbindelser af privat,
retlig eller økonomisk art, der nærmere er angivet i den nationale lovgivning. I de situationer,
som således haves for øje, kan den fri markedspris anvendes som referencegrundlag for transak
tioner, hvad enten den er effektivt beskattet eller ej, for at undgå et tab i afgiftsprovenuet.
Kommissionen har ved skrivelse af 10. februar 1987 underrettet de øvrige medlemsstater om den
britiske anmodning.

I henhold til artikel 27, stk. 4, anses Rådets samtykke for opnået, såfremt hverken
Kommissionen eller en af medlemsstaterne inden to måneder efter den i afsnit 3 nævnte under

retning har anmodet om, at sagen forelægges Rådet.
Da hverken Kommissionen eller nogen medlemsstat inden denne frist har anmodet om en
sådan forelæggelse for Rådet, anses Rådets samtykke for opnået den 11 . april 1987.

(') EFT nr. L 145 af 13. 6. 1977, s. 1 .
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Nr. L 132/23

KOMMISSIONEN

KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 11 . maj 1987

om godkendelse af planen for udryddelse af leukose hos kvæg som fremlagt af
kongeriget Spanien
(Kun den spanske udgave er autentisk)

(87/268/EØF)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

78/52/EØF samt beslutning 87/58/EØF ; betingelserne

FÆLLESSKABER HAR —

for Fællesskabets finansielle medvirken er derfor til stede ;

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

de i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i over
ensstemmelse med udtalelse fra Den stående Veterinær

komité ; Fonds-komiteen er blevet hørt —

under henvisning til Rådets beslutning 87/58/EØF af 22.
december 1986 om indførelse af en supplerende fælles
skabsaktion med henblik på udryddelse af brucellose,
tuberkulose og leukose hos kvæg ('), særlig artikel 3, og

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING :

ud fra følgende betragtninger :

Planen for udryddelse af leukose hos kvæg, som er frem

I henhold til artikel 2, stk. 1 og 3, i beslutning
87/58/EØF skal kongeriget Spanien særligt udarbejde en
plan med henblik på udryddelse af enzootisk leukose hos
kvæg i overensstemmelse med artikel 4 i Rådets direktiv
77/391 /EØF af 17. maj 1977 om indførelse af en fælles
skabsaktion med henblik på udryddelse af brucellose,
tuberkulose og leukose hos kvæg (2) og med kriterierne i
Rådets direktiv 78 / 52/ EØF af 13 . december 1977 om fast

sættelse af fællesskabskriterier for nationale planer til
fremme af udryddelse af brucellose, tuberkulose og enzoo
tisk leukose hos kvæg (3) ;

Kongeriget Spanien underrettede ved skrivelse dateret 5.
januar 1987 Kommissionen om en plan for udryddelse af
leukose hos kvæg ;

efter en gennemgang af denne plan viste den sig at være i
overensstemmelse med direktiv 77/391 /EØF, direktiv

C) EFT nr. L 24 af 27. 1 . 1987, s. 51 .
O EFT nr. L 145 af 13. 6. 1977, s. 44.
(3) EFT nr. L 15 af 19. 1 . 1978, s. 34.

Artikel 1

lagt af Spanien, godkendes herved.
Artikel 2

Spanien sætter de fornødne love og administrative
bestemmelser i kraft senest den 1 . april 1987 for at
gennemføre de i artikel 1 omhandlede planer.
Artikel 3

Denne beslutning er rettet til kongeriget Spanien.
Udfærdiget i Bruxelles, den 11 . maj 1987.

På Kommissionens vegne
Frans ANDRIESSEN

Næstformand
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Nr. L 132/24

21 . 5. 87

KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 11 . maj 1987
om godkendelse af den af Spanien forelagte forstærkede plan vedrørende udryd
delse af afrikansk svinepest
(Kun den spanske udgave er autentisk)

(87/269/EØF)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

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

under henvisning til Rådets beslutning 86/650/EØF af 1 6.

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING :

Artikel 1

Den af Spanien forelagte forstærkede plan for udryddelse
af afrikansk svinepest godkendes.

december 1986 om indførelse af en finansiel fællesskabs

foranstaltning til udryddelse af afrikansk svinepest i
Spanien ('), særlig artikel 3, og
ud fra følgende betragtninger :
Ved skrivelse af 19 . februar 1987 forelagde Spanien
Kommissionen en forstærket plan for udryddelse af afri
kansk svinepest ;

den forstærkede plan er blevet gennemgået og fundet at
være i overensstemmelse med beslutning 86/650/EØF ;
betingelserne for Fællesskabets finansielle deltagelse er
således opfyldt ;
de i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i over
ensstemmelse med udtalelse fra Den stående Veterinær

komité ; der er foretaget høring af Fonds-komiteen og af
Den stående Strukturkomité —

(') EFT nr. L 382 af 31 . 12. 1986, s. 9.

Artikel 2

Spanien sætter de til gennemførelsen af den i artikel 1
omhandlede plan nødvendige love og administrative
bestemmelser i kraft senest den 1 . april 1987.
Artikel 3

1

Denne beslutning er rettet til kongeriget Spanien.
Udfærdiget i Bruxelles, den 11 . maj 1987.

På Kommissionens vegne
Frans ANDRIESSEN

Næstformand

21 . 5. 87
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Nr. L 132/25

KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 12. maj 1987
om godkendelse af planen for fremskyndet udryddelse af brucellose og tuber

kulose hos kvæg som fremlagt af republikken Portugal
(Kun den portugiske udgave er autentisk)

(87/270/EØF)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

de i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i over

FÆLLESSKABER HAR —

ensstemmelse med udtalelse fra Den stående Veterinær

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

under henvisning til Rådets beslutning 87/58/EØF af 22.
december 1986 om indførelse af en supplerende fælles
skabsaktion med henblik på udryddelse af brucellose,
tuberkulose og leukose hos kvæg ('), særlig artikel 3, og
ud fra følgende betragtninger :
I henhold til artikel 2 i beslutning 87/58/EØF skal repu
blikken Portugal udarbejde udryddelsesplaner i overens
stemmelse med artikel 2 og 3 i Rådets direktiv 77/391 /
EØF af 17. maj 1977 om indførelse af en fællesskabsak
tion med henblik på udryddelse af brucellose, tuberkulose

og leukose hos kvæg (2) og med kriterierne i Rådets
direktiv 78/52/EØF af 13. december 1977 om fastsættelse

af fællesskabskriterier for nationale planer til fremme af
udryddelse af brucellose, tuberkulose og enzootisk leukose
hos kvæg (3) ;

republikken Portugal underrettede ved skrivelse dateret 9.
december 1986 Kommissionen om planer for frem
skyndet udryddelse af brucellose og tuberkulose hos
kvæg ;

efter en gennemgang af disse planer viste de sig at være i
overensstemmelse med direktiv 77/391 /EØF, direktiv

78/52/EØF samt beslutning 87/58/EØF ; betingelserne
for Fællesskabets finansielle medvirken er derfor til stede :

(') EFT nr. L 24 af 27. 1 . 1987, s. 51 .
(2) EFT nr. L 145 af 13. 6. 1977, s. 44.
O EFT nr. L 15 af 19. 1 . 1978, s. 34.

komité ; Fonds-komiteen er blevet hørt —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING :

Artikel 1

Planerne for fremskyndet udryddelse af brucellose og
tuberkulose hos kvæg, som er fremlagt af republikken
Portugal, godkendes herved.
Artikel 2

Republikken Portugal sætter de fornødne love og admini
strative bestemmelser i kraft den 1 . april 1987 for at
gennemføre de i artikel 1 omhandlede planer.
Artikel 3

Denne beslutning er rettet til republikken Portugal.
Udfærdiget i Bruxelles, den 12. maj 1987.
På Kommissionens vegne
Frans ANDRIESSEN

Næstformand

De Europæiske Fællesskabers Tidende

Nr. L 132/26

21 . 5. 87

KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 12. maj 1987

om godkendelse af ændringen af det særlige program vedrørende tilpasning og
modernisering af strukturen i produktionen af okse, fåre- og gedekød i regionen
Lombardia i overensstemmelse med Rådets forordning (EØF) nr. 1944/81 med
følgende ændringer
(Kun den italienske udgave er autentisk)

(87/271 /EØF)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

FÆLLESSKABER HAR —

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

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1944/81
af 30. juni 1981 om en fælles foranstaltning med henblik
på tilpasning og modernisering af strukturen i produk
tionen af okse-, fåre- og gedekød i Italien ('), særlig artikel
2, stk. 3, senest ændret ved forordning (EØF) nr. 797/
85 0,

under henvisning til Kommissionens beslutning 84/397/
EØF (3), om godkendelse af et særligt program i regionen
Lombardia, og

ud fra følgende betragtninger :

Den 1 . december 1986 gav den italienske regering
meddelelse om ændring af det særlige program for
regionen Lombardia vedrørende tilpasning og modernise
ring af strukturen i produktionen af okse-, fåre- og gede
kød ;

nævnte ændring af programmet opfylder kravene og
formålene i forordning (EØF) nr. 1944/81 ;

de i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i over
ensstemmelse med udtalelse fra Den stående Landbrugs
strukturkomité —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING :

Artikel 1

Den ændring af det særlige program for regionen
Lombardia vedrørende tilpasning og modernisering i
produktionen af okse-, fåre- og gedekød, som den itali
enske regering meddelte den 1 . december 1986 i overens
stemmelse med forordning (EØF) nr. 1944/81 med
følgende ændringer, godkendes.
Artikel 2

Denne beslutning er rettet til Den italienske Republik.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. maj 1987.

betingelserne for ydelse af støtte til investering i mælke
sektoren skal være i overensstemmelse med artikel 3, stk.

3, i forordning (EØF) nr. 797/85 ;
EUGFL-komiteen er belevet hørt angående de finansielle
aspekter ;

(>) EFT nr. L 197 af 20. 7. 1981 , s. 27.
(2) EFT nr. L 93 af 30. 3. 1985, s. 1 .
(3 EFT nr. L 213 af 9. 8. 1984, s. 36.

På Kommissionens vegne
Frans ANDRIESSEN

Næstformand

De Europæiske Fællesskabers Tidende
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Nr. L 132/27

KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 12. maj 1987

om godkendelse af ændringen af det særlige program vedrørende tilpasning og
modernisering af strukturen i produktionen af okse-, fåre- og gedekød i
regionen Puglia i overensstemmelse med Rådets forordning (EØF) nr. 1944/81
med følgende ændringer
(Kun den italienske udgave er autentisk)

(87/272/EØF)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

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

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1944/81
af 30. juni 1981 om en fælles foranstaltning med henblik
på tilpasning og modernisering af strukturen i produk
tionen af okse-, fåre- og gedekød i Italien ('), særlig artikel
2, stk. 3, senest ændret ved forordning (EØF) nr. 797/
85 0,

de i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i over
ensstemmelse med udtalelse fra Den stående Landbrugs
strukturkomité —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING :

Artikel 1

under henvisning til Kommissionens beslutning 85/ 131 /
EØF (3) om godkendelse af et særligt program i regionen
Puglia, og

Den ændring af det særlige program for regionen Puglia
vedrørende tilpasning og modernisering af strukturen i
produktionen af okse-, fåre- og gedekød, som den itali
enske regering meddelte den 22. september 1986 i over
ensstemmelse med forordning (EØF) nr. 1944/81 med

ud fra følgende betragtninger :

følgende ændringer, godkendes.

Den 22. september 1986 gav den italienske regering
meddelelse om ændring af det særlige program for
regionen Puglia vedrørende tilpasning og modernisering
af strukturen i produktionen af okse-, fåre- og gedekød ;

nævnte ændring af programmet opfylder kravene og
formålene i forordning (EØF) nr. 1944/81 ;

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til Den italienske Republik.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. maj 1987.

betingelserne for ydelse af støtte til investering i mælke
sektoren skal være i overensstemmelse med artikel 3, stk.

3, i forordning (EØF) nr. 797/85 ;
EUGFL-komiteen er blevet hørt angående de finansielle
aspekter ;

(') EFT nr. L 197 af 20. 7. 1981 , s. 27.
O EFT nr. L 93 af 30. 3. 1985, s. 1 .
3 EFT nr. L 50 af 20 . 2. 1985, s. 17.

På Kommissionens vegne
Frans ANDRIESSEN

Næstformand

De Europæiske Fællesskabers Tidende

Nr. L 132/28

21 . 5. 87

KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 12. maj 1987

om godkendelse af ændringen af det særlige program vedrørende tilpasning og
modernisering af strukturen i produktionen af okse-, fåre- og gedekød i
regionen Piemonte i overensstemmelse med Rådets forordning (EØF) nr. 1944/81
med følgende ændringer
(Kun den italienske udgave er autentisk)

(87/273/EØF)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
europæiske økonomiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1944/81
af 30. juni 1981 om en fælles foranstaltning med henblik
på tilpasning og modernisering af strukturen i produk

tionen af okse-, fåre- og gedekød i Italien ('), særlig artikel
2, stk. 3, senest ændret ved forordning (EØF) nr. 797/
85 0,

under henvisning til Kommissionens beslutning 83/383/
EØF (3) om godkendelse af et særligt program i regionen
Piemonte, og

ud fra følgende betragtninger :
Den 1 . december 1986 gav den italienske regering
meddelelse om ændring af det særlige program for
regionen Piemonte vedrørende tilpasning og modernise
ring af strukturen i produktionen af okse-, fåre- og gede
kød ;

nævnte ændring af programmet opfylder kravene og
formålene i forordning (EØF) nr. 1944/81 ;

de i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i over
ensstemmelse med udtalelse fra Den stående Landbrugs
strukturkomité —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING :

Artikel l

Den ændring af det særlige program for regionen
Piemonte vedrørende tilpasning og modernisering af
strukturen i produktionen af okse-, fåre- og gedekød, som
den italienske regering meddelte den 1 . december 1986 i
overensstemmelse med forordning (EØF) nr. 1944/81
med følgende ændringer, godkendes.
Artikel 2

Denne beslutning er rettet til Den italienske Republik.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. maj 1987.

betingelserne for ydelse af støtte til investering i mælke
sektoren skal være i overensstemmelse med artikel 3, stk.

3, i forordning (EØF) nr. 797/85 ;
EUGFL-komiteen er blevet hørt angående de finansielle
aspekter ;

(') EFT nr. L 197 af 20. 7. 1981 , s. 27.
(2) EFT nr. L 93 af 30. 3. 1985, s. 1 .
(3) EFT nr. L 222 af 13. 8. 1983, s. 35.

På Kommissionens vegne
Frans ANDRIESSEN

Næstformand

