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I
(Retsakter hvis offentliggùrelse er obligatorisk)

RDETS FORORDNING (EF) Nr. 1251/1999
af 17. maj 1999
om indfùrelse af en stùtteordning for producenter af visse markafgrùder

RDET FOR DEN EUROPáISKE UNION HAR Ð

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europñiske Fñllesskab, sñrlig artikel 36 og 37,
under henvisning til forslag fra Kommissionen (1),
under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (2),
under henvisning til udtalelse fra Det ékonomiske og
Sociale Udvalg (3),

(4) jordudtagningen under den stùtteordning for pro-

ducenter af visse markafgrùder, som blev indfùrt
i 1992, har sammen med en sñnkning af interventionsprisen medvirket til at holde produktionen under kontrol, samtidig med at en ùget konkurrenceevne med hensyn til priserne har gjort
det muligt at anvende betydeligt stùrre kornmñngder på hjemmemarkedet, navnlig til foder;

(5) stùtten ifùlge den i 1992 indfùrte ordning bùr

viderefùres, idet der dog bùr tages hensyn til
markedsudviklingen og de erfaringer, der er
opnået i forbindelse med anvendelsen af den
nuvñrende ordning;

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget (4),
under henvisning til udtalelse fra Revisionsretten (5),
og

(6) medlemsstaterne kan under visse omstñndighe-

der lade grñsensilage vñre omfattet af arealbetalingerne under denne ordning;

ud fra fùlgende betragtninger:
(7) ved ñndringen af stùtteordningen er det nùdven(1) Sigtet med den fñlles landbrugspolitik er at nå

digt at tage hensyn til Fñllesskabets internationale forpligtelser;

(2) for at skabe stùrre ligevñgt på markedet blev der

(8) den bedste måde at opnå markedsligevñgt på er

(3) efter 1992-reformen af den fñlles landbrugspoli-

(9) arealbetalingerne bùr ñndres, hvis markedsbetin-

de mål, der er fastsat i traktatens artikel 33,
under hensyntagen til markedssituationen;

indfùrt en ny stùtteordning ved Rådets forordning (EéF) nr. 1765/92 af 30. juni 1992 om indfùrelse af en stùtteordning for producenter af
visse markafgrùder (6);

tik er der indtrådt en betydelig forbedring med
hensyn til markedsligevñgten;

(1) EFT C 170 af 4.6.1998, s. 4.
(2) Udtalelse afgivet den 6. maj 1999 (endnu ikke offentliggjort i EFT).
(3) EFT C 284 af 14.9.1998, s. 55.
(4) EFT C 93 af 6.4.1999, s. 1.
(5) EFT C 401 af 22.12.1998, s. 3.
(6) EFT L 181 af 1.7.1992, s. 12. Forordningen er senest
ñndret ved forordning (EF) nr. 1624/98 (EFT L 210 af
28.7.1998, s. 3).

at tilnñrme Fñllesskabets kornpriser til verdensmarkedspriserne og at indfùre ikke-afgrùdespecifikke arealbetalinger;

gelserne ikke svarer til dem, der i ùjeblikket forventes;

(10) det stùtteberettigede areal bùr begrñnses til area-

ler med markafgrùder og arealer, der tidligere er
udtaget af produktionen med offentlig stùtte;

(11) hvis det samlede areal, for hvilket der ansùges

om stùtte under ordningen, overstiger basisarea-
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let, bùr der foretages en reduktion af det stùtteberettigede areal pr. bedrift for at sikre markedsligevñgten;

(18) i tilfñlde af en endelig nedsñttelse af interventi-

(12) medlemsstaterne kan anvende et eller flere natio-

(19) der bùr fastsñttes en sñrlig ordning for hård

nale basisarealer; det er hensigtsmñssigt, at de
medlemsstater, der vñlger denne mulighed, kan
underopdele det enkelte nationale basisareal i
delbasisarealer; hvis et nationalt basisareal overskrides, bùr medlemsstaten kunne koncentrere de
foranstaltninger, der skal anvendes, helt eller delvis på de delbasisarealer, for hvilke overskridelsen er konstateret;

(13) arealbetalingerne bùr afspejle de sñrlige struktur-

elle karakteristika, der påvirker udbyttet; det bùr
overlades til medlemsstaterne at udarbejde en
regionaliseringsplan baseret på objektive kriterier; der bùr fastlñgges et ensartet gennemsnitlig
udbytte i regionaliseringsplanerne; i planerne
tages der hensyn til gennemsnitsudbyttet i de
enkelte regioner i en given periode og til eventuelle strukturforskelle mellem de enkelte produktionsområder; der bùr fastsñttes en sñrlig procedure for behandlingen af disse planer på fñllesskabsplan;

onsprisen forhùjes grundbelùbet, idet der anvendes samme godtgùrelsessats som for produktionsårene 2000/2001 og 2001/2002;

hvede for at sikre, at produktionen af hård hvede
er af en sådan stùrrelse, at den kan dñkke forarbejdningsindustriens behov, uden at dette dog
bùr medfùre overdrevne udgifter for budgettet;
dette mål kan opnås ved at indfùre en supplerende betaling, der for hver berùrt medlemsstat
begrñnses til et maksimumsareal for hård hvede;
en overskridelse af dette areal bùr medfùre en
justering af de indgivne ansùgninger;

(20) desuden foregår produktionen af hård hvede i

nogle medlemsstater ofte i områder uden for de
traditionelle produktionsområder; det er ùnskeligt at sikre denne produktion et vist omfang
gennem ydelse af en sñrlig stùtte;

(21) for at kunne opnå arealbetalingerne bùr produ-

centerne vñre forpligtet til at udtage en forud
fastlagt andel af deres areal med markafgrùder;
de udtagne arealer bùr passes, således at
bestemte mindstenormer for miljùbeskyttelse
overholdes; de udtagne arealer bùr også kunne
anvendes til nonfoodproduktion, forudsat at der
kan foretages effektiv kontrol;

(14) det bùr tillades, at der anvendes forskellige

udbytter for vandede og ikke-vandede arealer,
under forudsñtning af at der fastsñttes et sñrskilt basisareal for vandede afgrùder, uden at det
samlede basisareal derved udvides;

(15) majs har et anderledes udbytte, som adskiller det

fra andre kornarter og derfor kan berettige til
sñrbehandling;

(16) med henblik på beregningen af arealbetalingerne

bùr et grundbelùb pr. ton multipliceres med det
»gennemsnitlige kornudbytte«, der er fastslået
for den pågñldende region; når der er fastsat forskellige udbytter for majs og for andre kornarter,
bùr der anvendes sñrskilte basisarealer for majs;

(22) i den aktuelle markedssituation bùr udtagnings-

kravet nedsñttes til 10 % for perioden 20002006; denne procentsats bùr kunne tages op til
fornyet overvejelse under hensyntagen til udviklingen i produktionen og på markedet;

(23) der bùr ydes en rimelig godtgùrelse for udtag-

ningsforpligtelsen; godtgùrelsen bùr svare til arealbetalingerne for korn;

(24) udtagningsforpligtelsen bùr ikke gñlde for min-

dre producenter, hvis ansùgninger om arealbetalinger ligger under et vist niveau; dette niveau
bùr fastsñttes;

(25) for frivillig udtagning kan producenterne få

udtagningsbetaling for yderligere udtagne arealer; medlemsstaterne bùr fastsñtte et maksimumsareal;

(17) der bùr fastsñttes et enkelt grundbelùb for mark-

afgrùder; grundbelùbet pr. ton bùr forùges under
hensyntagen til den trinvise nedsñttelse af interventionsprisen for korn; der bùr fastsñttes en
sñrlig stùtte for proteinafgrùder for at bevare
deres konkurrenceevne over for korn;

(26) arealbetalingerne bùr udbetales en gang om året

for et givet areal; arealer, der ikke blev dyrket
umiddelbart inden ikrafttrñdelsen af forordning
(EéF) nr. 1765/92, bùr ikke vñre stùtteberetti-
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gede; for at tage hensyn til en rñkke sñrlige
situationer, hvor denne bestemmelse er urimeligt
restriktiv, bùr der tillades visse undtagelser, som
forvaltes af medlemsstaterne;
(27) det er nùdvendigt at fastlñgge visse betingelser

for ansùgning om arealbetaling og at prñcisere,
hvornår udbetalingen til producenterne skal finde
sted;

(28) tidspunkterne for betalingen bùr fastsñttes såle-

des, at det sikres, at afsñtningen af markafgrùder
fordeler sig jñvnt over hùståret;

2.

L 160/3

I denne forordning:

Ð omfatter hùståret/produktionsåret perioden 1. juli
til 30. juni
Ð forstås ved »markafgrùder« de i bilag I nñvnte
produkter.
3.
Medlemsstater, hvor majs ikke er en traditionel
afgrùde, kan lade grñsensilage omfatte af arealbetalingen til markafgrùder på de samme betingelser som
dem, der gñlder for markafgrùder.

(29) udsåningstidspunkterne bùr tilpasses naturforhol-

dene i de enkelte produktionsområder;

KAPITEL I

(30) det er nùdvendigt at fastsñtte overgangsregler

for afskaffelsen af de agrùdespecifikke betalinger
for oliefrù fra produktionsåret 2002/2003; nogle
af de nuvñrende bestemmelser i denne sektor
skal bevares under hensyn til Fñllesskabets internationale forpligtelser;

(31) medlemsstaternes udgifter som fùlge af forpligtel-

serne i forbindelse med anvendelsen af denne forordning bùr finansieres af Fñllesskabet efter
artikel 1 og 2 i Rådets forordning (EF) nr. 1258/
1999 af 17. maj 1999 om finansiering af den fñlles landbrugspolitik (1);

(32) det er nùdvendigt at fastsñtte overgangsforan-

staltninger og at give Kommissionen mulighed
for i givet fald at indfùre yderligere overgangsforanstaltninger;

(33) tilpasningerne af stùtteordningen for markafgrù-

der bùr indfùres fra hùståret 2000/2001;

(34) som fùlge af disse tilpasninger af den nuvñrende

stùtteordning og tidligere ñndringer vil det af
hensyn til klarheden vñre hensigtsmñssigt at
lade forordning (EéF) nr. 1765/92 erstatte af en
ny forordning Ð

UDSTEDT FéLGENDE FORORDNING:

Artikel 2
1.
Fñllesskabets producenter af markafgrùder kan
ansùge om arealbetaling på de i denne forordning fastsatte betingelser.
2.
Arealbetalingen fastsñttes pr. hektar og differentieres regionalt. Arealbetalingen ydes for det areal,
hvor der dyrkes markafgrùder, eller som er udtaget i
overensstemmelse med artikel 6, og som ikke overstiger et regionalt basisareal. Dette fastlñgges som det
gennemsnitlige antal hektarer i en region, hvor der
dyrkes markafgrùder, eller, efter omstñndighederne,
som er udtaget af produktionen i overensstemmelse
med en offentligt finansieret ordning i 1989, 1990 og
1991. En region betyder i denne forbindelse en medlemsstat eller en region i medlemsstaten, alt efter den
pågñldende medlemsstats valg.
3.
Producenter, der ansùger om arealbetaling, er forpligtet til at udtage en del af arealet på deres bedrift af
produktionen, og får en godtgùrelse for denne forpligtelse.
4.
Hvis det samlede areal, for hvilket der ansùges
om betaling under ordningen for markafgrùder, herunder det under ordningen undtagne areal, overstiger
basisarealet, foretages der en forholdsmñssig nedsñttelse af den enkelte landbrugers stùtteberettigede areal
for alle de betalinger, der i den pågñldende region i
samme produktionsår ydes i henhold til denne forordning.

1.
Ved denne forordning indfùres en ordning med
arealbetalinger til producenter af markafgrùder.

Arealer, for hvilke der ikke ansùges om betaling efter
nñrvñrende forordning, men som anvendes som
grundlag for en ansùgning om stùtte i henhold til
Rådets forordning (EF) nr. 1254/1999 af 17. maj 1999
om den fñlles markedsordning for oksekùd (2), medta-

(1) Se side 103 i denne EFT.

(2) Se side 21 i denne EFT.

Artikel 1
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ges også ved beregningen af det samlede areal, for
hvilket der er ansùgt om betaling.
5.
Hvis en medlemsstat lader grñsensilage omfatte
af arealbetalingen for markafgrùder, fastlñgges der et
sñrskilt basisareal. Hvis basisarealet for markafgrùder
ikke nås i lùbet af et produktionsår, kan de resterende
hektarer for samme produktionsår udloddes til det tilsvarende basisareal.
6.
Hvis en medlemsstat har valgt at fastlñgge et
eller flere nationale basisarealer, kan den underopdele
hvert af disse i delbasisarealer på grundlag af objektive
kriterier, der skal fastlñgges af medlemsstaten.
Med henblik på dette stykke skal basisarealerne
»Secano« og »Regadío« betragtes som nationale basisarealer.
Hvis et nationalt basisareal overskrides, kan den
pågñldende medlemsstat efter objektive kriterier helt
eller delvis koncentrere de foranstaltninger, der finder
anvendelse ifùlge stk. 4, på de delbasisarealer, for
hvilke der er konstateret en overskridelse.
Medlemsstater, der har valgt at anvende den mulighed,
der er nñvnt i dette stykke, underretter senest den
15. september producenterne og Kommissionen om
deres valg og om de nñrmere bestemmelser for anvendelsen.

Artikel 3
1.
I forbindelse med fastsñttelsen af de gennemsnitsudbytter, der skal anvendes til beregning af arealbetalingen, udarbejder hver medlemsstat en regionaliseringsplan med angivelse af de relevante, objektive
kriterier for afgrñnsningen af de enkelte produktionsregioner, så der opnås sñrskilte homogene områder.

26.6.1999

sñttes et basisareal, som omhandlet i artikel 2,
stk. 2, der omfatter en eller flere majsproduktionsregioner efter medlemsstatens eget valg.

Medlemsstaterne kan i de pågñldende regioner
ligeledes fastsñtte sñrskilte basisarealer for andre
markafgrùder end majs. Hvis majsbasisarealet i
dette tilfñlde ikke nås i lùbet af et hùstår, udloddes
de resterende hektarer for samme hùstår til det tilsvarende basisareal for andre markafgrùder end
majs.

b) Såfremt udbyttet for majs svarer til eller er lavere
end udbyttet for andre kornarter, kan der ligeledes
fastsñttes et basisareal sñrskilt for majs i henhold
til litra a). Vñlger medlemsstaten at fastsñtte et
basisareal for andre markafgrùder end majs, gñlder
fùlgende:
Ð hvis majsbasisarealet ikke nås i lùbet af et
hùstår, kan de resterende hektarer for samme
hùstår udloddes til de tilsvarende basisarealer
for andre markafgrùder
Ð hvis basisarealet for andre markafgrùder end
majs ikke nås i lùbet af et produktionsår, kan
de resterende hektarer for samme produktionsår udloddes til det pågñldende majsbasisareal.

Overskrides disse basisarealer, anvendes artikel 2,
stk. 4.

3.
Medlemsstaterne kan i deres regionaliseringsplaner fastsñtte forskellige udbytter for vandede og ikkevandede arealer. I så fald skal medlemsstaten fastsñtte
et sñrskilt basisareal for arealer med vandede afgrùder.

2.
Endvidere kan medlemsstaterne i deres regionaliseringsplaner anvende et udbyttetal for majs, der er
forskelligt fra udbyttetallet for andre kornarter.

Det vandede basisareal skal vñre lig med det gennemsnitlige areal, der fra 1989 til 1991 blev vandet med
henblik på dyrkning af markafgrùder, herunder forhùjelser i medfùr af artikel 3, stk. 1, fjerde afsnit, sidste
punktum, i forordning (EéF) nr. 1765/92. Det vandede basisareal i Portugal skal dog gradvis forùges
med indtil 60 000 ha for de arealer, hvor det er fastslået, at investeringen i vanding er begyndt efter den
1. august 1992. Denne forùgelse kan helt eller delvis
lñgges til det vandede majsareal som omhandlet i
stk. 2.

a) Såfremt udbyttet for majs er hùjere end udbyttet
for andre kornarter, skal der sñrskilt for majs fast-

Fastsñttelsen af det vandede basisareal må ikke fùre til
en forùgelse af det samlede basisareal for den pågñl-

Med henblik herpå udarbejder medlemsstaterne regionaliseringsplanerne under behùrig hensyntagen til
eventuelle sñrlige forhold. De kan navnlig graduere
gennemsnitsudbytterne for at tage hensyn til eventuelle
strukturforskelle mellem produktionsregionerne.
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dende medlemsstat. Overskrides det vandede basisareal, finder artikel 2, stk. 4, anvendelse.
Hvis det vandede areal ikke nås i lùbet af et givet produktionsår, fordeles de resterende hektarer for samme
produktionsår på de tilsvarende ikke-vandede basisarealer.
4.
Regionaliseringsplanen skal under alle
digheder sikre, at det gennemsnitsudbytte
pågñldende medlemsstat, som er fastlagt for
i overensstemmelse med de i stk. 5 nñvnte
overholdes.

omstñnfor den
perioden
kriterier,

5.
For hver enkelt produktionsregion skal medlemsstaten give nñrmere oplysninger om arealerne med og
udbyttet af de markafgrùder, der er produceret i den
pågñldende region i femårsperioden 1986/1987-1990/
1991. Der beregnes et gennemsnitligt kornudbytte for
hver enkelt region, idet der ses bort fra året med det
stùrste og året med det mindste udbytte i den pågñldende periode.
Denne forpligtelse kan dog for så vidt angår:
Ð portugisisk korn opfyldes ved at fremlñgge data,
som er blevet meddelt i henhold til Rådets forordning (EéF) nr. 3653/90 af 11. december 1990 om
overgangsbestemmelser for den fñlles markedsordning for korn og ris i Portugal (1)
Ð de fem nye tyske delstater opfyldes ved at anfùre
det gennemsnitlige udbytte, der gñlder i de andre
tyske delstater
Ð Italien og Spanien opfyldes ved at fastsñtte referenceudbyttet til henholdsvis 3,9 t/ha og 2,9 t/ha.
Hvis en medlemsstat beslutter at behandle
Ð majs anderledes end andre kornarter, skal der anfùres et gennemsnitsudbytte for majs og for andre
kornarter, idet gennemsnitsudbyttet dog ikke må
ñndres
Ð vandede arealer sñrskilt i forhold til ikke-vandede
arealer, skal der anfùres et gennemsnitsudbytte for
hver af de to arealkategorier, idet det samlede gennemsnitsudbytte dog ikke må ñndres
(1) EFT L 362 af 27.12.1990, s. 28. Forordningen er ñndret
ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1664/95 (EFT L
158 af 8.7.1995, s. 13).

L 160/5

6.
Medlemsstaterne forelñgger deres regionaliseringsplan for Kommissionen senest den 1. august 1999
sammen med al nùdvendig dokumentation. De kan
opfylde denne forpligtelse ved at henvise til den regionaliseringsplan, de har forelagt Kommissionen i henhold til forordning (EéF) nr. 1765/92.

Kommissionen gennemgår de af medlemsstaterne forelagte regionaliseringsplaner og sikrer sig, at hver enkelt
plan er baseret på relevante, objektive kriterier og er i
overensstemmelse med de foreliggende oplysninger om
tidligere år. Kommissionen kan fremsñtte indsigelser
mod planer, der ikke er forenelige med de ovennñvnte
kriterier, navnlig med medlemsstatens gennemsnitsudbytte. I så fald skal planen justeres af den pågñldende
medlemsstat, efter at den har rådfùrt sig med Kommissionen.

Medlemsstaten kan efter anmodning fra Kommissionen eller på eget initiativ ñndre regionaliseringsplanen
efter den i denne artikel beskrevne procedure.

7.
Hvis en medlemsstat i medfùr af stk. 1 vñlger at
fastlñgge produktionsregioner, hvis afgrñnsning ikke
svarer til afgrñnsningen af de regionale basisarealer,
forelñgger den Kommissionen en oversigt over alle
ansùgninger om betaling og de hertil svarende udbytter. Fremgår det af disse oplysninger, at det gennemsnitsudbytte, der fùlger af regionaliseringsplanen for
1993, eller at det gennemsnitsudbytte, der for éstrig,
Finland og Sverige fùlger af planen for 1995, eller at
det udbytte, der er fastsat i stk. 5 for Italien og Spanien, er overskredet i en medlemsstat, nedsñttes alle
betalinger i denne medlemsstat for det fùlgende produktionsår i forhold til den konstaterede overskridelse.
Denne bestemmelse finder dog ikke anvendelse, når
den mñngde udtrykt i tons korn, for hvilken der er
indgivet ansùgninger, ikke overstiger den mñngde, der
fremkommer ved at multiplicere medlemsstatens samlede basisareal med ovennñvnte gennemsnitsudbytte.

Medlemsstaterne kan vñlge at kontrollere, om der har
vñret en eventuel overskridelse af gennemsnitsudbyttet
for hvert enkelt basisareal. I så fald finder bestemmelserne i dette stykke anvendelse på betalingerne for
hvert af de berùrte basisarealer.

Artikel 4

1.
Med forbehold af artikel 10 foretages beregningen af arealbetalingen ved at multiplicere grundbelùbet
pr. ton med det gennemsnitlige kornudbytte, der er
fastsat i regionaliseringsplanen for den pågñldende
region.
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2.
Den i stk. 1 nñvnte beregning foretages ved
anvendelse af det gennemsnitlige kornudbytte. Hvis
majs behandles sñrskilt, anvendes »majsudbyttet« dog
for majs og udbyttet for »andre kornarter end majs«
for korn, oliefrù og hùrfrù.
3.

Grundbelùbet fastsñttes slåedes:

26.6.1999

nñvnt i bilag II, op til de lofter, der er fastsat i
bilag III.
Hvis summen af de arealer, for hvilke der ansùges om
supplement til arealbetalingen, i et produktionsår overstiger det loft, der er anfùrt ovenfor, foretages der en
forholdsmñssig nedsñttelse af det areal pr. producent,
som supplementet kan betales for.

for proteinafgrùder:
Ð 72,50 EUR/t fra produktionsåret 2000/2001
for korn, grñsensilage og udtagning:
Ð 58,67 EUR/t for hùståret/produktionsåret 2000/
2001
Ð 63,00 EUR/t fra hùståret/produktionsåret 2001/
2002
for hùrfrù:

Medlemsstaterne kan dog under iagttagelse af de i
bilag III fastsatte lofter pr. medlemsstat fordele de i
nñvnte bilag anfùrte arealer mellem de produktionsområder, der er anfùrt i bilag II, eller om nùdvendigt
mellem produktionsregionerne som omhandlet i
artikel 3, efter produktionen af hård hvede i perioden
1993-1997. Hvis i dette tilfñlde summen af de arealer,
for hvilke der i en region ansùges om supplement til
arealbetalingen, i et produktionsår overstiger det tilsvarende regionale loft, foretages der en forholdsmñssig nedsñttelse af det areal pr. producent, som supplementet kan betales for. Denne nedsñttelse foretages
efter, at der inden for en medlemsstat er sket en omfordeling af arealer fra regioner, som ikke har nået deres
regionale loft, til regioner, som har overskredet dette
loft.

Ð 88,26 EUR/t for produktionsåret 2000/2001
Ð 75,63 EUR/t for produktionsåret 2001/2002
Ð 63,00 EUR/t fra produktionsåret 2002/2003
for oliefrù:

I andre regioner end de i bilag II nñvnte med en veletableret produktion af hård hvede ydes der en sñrlig
stùtte på 138,90 EUR/ha for et areal på hùjst det antal
ha, der er angivet i bilag IV.

Artikel 6

Ð 63,00 EUR/t fra produktionsåret 2002/2003.
Belùbet 63 EUR/t kan forhùjes fra produktionsåret
2002/2003 på baggrund af den endelige nedsñttelse af
interventionsprisen for korn, der er fastsat i artikel 3,
stk. 4, i forordning (EéF) nr. 1766/92.

1.
Udtagningsforpligtelsen for den enkelte producent, der ansùger om arealbetaling, fastsñttes som en
andel af det areal med markafgrùder, for hvilket vedkommende har indgivet ansùgning, og denne andel
udtages i henhold til denne forordning.

Denne forhùjelse af arealbetalingerne vil stå i samme
forhold til interventionsprisnedsñttelsen som den, der
gñlder for 2000/2001 og 2001/2002.

Grundsatsen for den obligatoriske udtagningsforpligtelse fastsñttes til 10 % fra produktionsåret 2000/2001
til produktionsåret 2006/2007.

4.
I Finland og i Sverige nord for den 62. breddegrad og i nogle tilstùdende områder, hvor der gñlder
lignende klimatiske vilkår, som gùr landbrugsaktiviteter sñrligt vanskelige, ydes der for korn og oliefrù en
supplerende arealbetaling på 19 EUR/t gange det
udbytte, der anvendes for arealbetalingerne.

2.
Medlemsstaterne anvender miljùforanstaltninger,
som svarer til den sñrlige situation, der gñlder for det
udtagne areal.

Artikel 5
Der udbetales et supplement til arealbetalingen på
344,50 EUR/ha for det areal, hvor der dyrkes hård
hvede i de traditionelle produktionsregioner, der er

3.
Det udtagne areal kan anvendes til at tilvejebringe materialer til fremstilling i Fñllesskabet af produkter, som ikke primñrt er bestemt til konsum eller
foderbrug, under forudsñtning af at der anvendes
effektive kontrolordninger.
Medlemsstaterne bemyndiges til at udbetale national
stùtte på op til 50 % af de udgifter, der er forbundet
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med overgang til flerårige afgrùder til biomasseproduktion på udtagne arealer.

4.
Hvis der er fastsat forskellige udbytter for vandede og ikke-vandede arealer, finder betalingen for
udtagning af ikke-vandede arealer anvendelse. For Portugals vedkommende skal der ved betalingen tages
hensyn til den stùtte, der er ydet i henhold til forordning (EéF) nr. 3653/90.

5.
Producenterne kan få udtagningsbetalingen for
frivillig udtagning af arealer, der overstiger deres forpligtelse. Medlemsstaterne skal tillade landmñndene at
udtage op til mindst 10 % af det areal med markafgrùder, for hvilket der indgives ansùgning, og som udtages
i henhold til denne forordning. En medlemsstat kan
fastsñtte hùjere procentsatser, der er afpasset efter de
sñrlige forhold og sikrer en tilstrñkkelig udnyttelse af
landbrugsarealerne.

6.
Betalingen for udtagningen kan ydes over en flerårig periode på op til fem år.

7.
Producenter, der ansùger om betaling for et areal,
der ikke er stùrre end det areal, der på grundlag af de
for den pågñldende region fastlagte udbytter er nùdvendigt til produktion af 92 tons korn, er ikke omfattet af udtagningsforpligtelsen. Bestemmelserne i stk. 5
og 6 finder anvendelse på disse producenter.

8.

Uanset artikel 7 kan arealer:

Ð der udtages med henblik på miljùvenligt landbrug
(artikel 22, 23 og 24 i Rådets forordning (EF)
nr. 1257/1999 af 17. maj 1999 om stùtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europñiske Udviklings- og Gararantifond for Landbruget (EUGFL)
og om ñndring og ophñvelse af visse forordninger) (1), og som hverken anvendes til landbrugsformål eller med gevinst for ùje til et andet formål
end dem, der er tilladt for andre udtagne arealer i
henhold til denne forordning, eller

Ð der skovrejses med henblik på skovrejsning
(artikel 31 i forordning (EF) nr. 1257/1999)

som fùlge af en ansùgning, der er indgivet efter den
28. juni 1995, medregnes ved det jordudtagningskrav,
der er omhandlet i stk. 1, op til den grñnse pr. bedrift,
(1) Se side 80 i denne EFT.
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som den pågñldende medlemsstat måtte have fastsat.
Der må kun fastsñttes en sådan grñnse i det omfang,
det er nùdvendigt for at undgå, at en uforholdsmñssig
stor del af det disponible fñllesskabsbudget for den
pågñldende ordning koncentreres om et lille antal
bedrifter.

For disse arealer ydes den i artikel 4 nñvnte arealbetaling ikke, og stùtten i henhold til artikel 24, stk. 1,
eller artikel 31, stk. 1, andet led, i forodning (EF)
nr. 1257/1999 begrñnses til et belùb, som hùjst er lig
med arealbetalingerne for udtagning som anfùrt i
artikel 4, stk. 3.

Medlemsstaterne kan beslutte ikke at lade ordningen i
dette afsnit gñlde for en ny ansùger i en region, hvor
der er stadig risiko for en betydelig overskridelse af
det regionale basisareal.

Artikel 7

Ansùgninger om betalinger kan ikke indgives for arealer, der pr. 31. december 1991 var grñsarealer uden
for omdriften, anvendtes til flerårige afgrùder eller
henlå som skovarealer eller arealer med ikke landbrugsmñssig udnyttelse.

Medlemsstaterne kan på betingelser, der skal fastlñgges nñrmere, fravige disse bestemmelser for at tage
hensyn til sñrlige forhold, navnlig hvad angår arealer,
der indgår i et omstruktureringsprogram, eller arealer
med flerårige markafgrùder, der normalt indgår i
omdriften med de i bilag I nñvnte afgrùder. I så fald
trñffer medlemsstaterne passende foranstaltninger for
at undgå, at sådanne undtagelser medfùrer en betydelig forùgelse af det samlede stùtteberettigede landbrugsareal. Foranstaltningerne kan navnlig bestå i, at
arealer, der tidligere var stùtteberettigede, i stedet ikke
lñngere anses som stùtteberettigede.

Medlemsstaterne kan ligeledes fravige stk. 1 for at
tage hensyn til sñrlige situationer i forbindelse med
forskellige former for offentlige foranstaltninger, når
en landbruger på grund af sådanne foranstaltninger
begynder at dyrke jorder, der tidligere ikke var stùtteberettigede, for at fortsñtte sin normale landbrugsvirksomhed, og den pågñldende foranstaltning bevirker, at
jorder, der oprindeligt var stùtteberettigede, ikke lñngere er det, således at den samlede mñngde stùtteberettigede jorder ikke forùges betydeligt.

Medlemsstaterne kan desuden i visse tilfñlde, der ikke
er omhandlet i de to foregående afsnit, fravige fùrste
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afsnit, hvis de i en plan, der skal forelñgges Kommissionen, dokumenterer, at det samlede stùtteberettigede
areal forbliver uñndret.
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Ð betingelserne for at anvende artikel 7; heri fastlñgges de vilkår, på hvilke undtagelser fra artikel 7
kan tillades, samt medlemsstaternes pligt til at
forelñgge de planlagte foranstaltninger for Kommissionen til godkendelse

Artikel 8
1.
Udbetalingerne finder sted i tidsrummet fra
16. november til 31. januar efter hùsten. Når artikel 6,
stk. 3, anvendes, finder betalingerne dog sted mellem
den 16. november og den 31. marts.

Ð overholdelse af det aftalememorandum mellem Det
Europñiske ékonomiske Fñllesskab og Amerikas
Forenede Stater om olieafgrùder inden for rammerne af den almindelige overenskomst om told og
udenrigshandel (GATT), der blev godkendt ved
afgùrelse 93/355/EéF (2).

2.
For at kunne opnå arealbetalingen skal producenten senest den 31. maj forud for hùsten have sået
frùene og senest den 15. maj have indgivet en ansùgning.

Efter samme procedure kan Kommissionen:

3.
Medlemsstaterne tager de fornùdne skridt for at
minde ansùgerne om, at miljùlovgivningen skal overholdes.

Ð enten gùre betalingerne betinget af, at der anvendes
sñrlige frù, certificerede frù af hård hvede,
bestemte sorter oliefrù, hård hvede og hùrfrù eller
give medlemsstaterne mulighed for at opstille
sådanne betingelser for ydelse af betalinger

Artikel 9
Gennemfùrelsesbestemmelserne til dette kapitel vedtages efter proceduren i artikel 23 i Rådets forordning
(EéF) nr. 1766/92 af 30. juni 1992 om den fñlles markedsordning for korn (1), isñr gennemfùrelsesbestemmelserne vedrùrende:
Ð fastlñggelse og forvaltning af basisarealer
Ð udarbejdelse af produktionsregionaliseringsplaner
Ð grñsensilage

Ð tillade, at de i artikel 8, stk. 2, nñvnte datoer kan
ñndres for visse zoner, hvor sñrlige klimaforhold
bevirker, at de normale datoer ikke kan anvendes
Ð med forbehold af budgetsituationen og som en
undtagelse fra artikel 8, stk. 1, lade medlemsstaterne tillade, at der i bestemte regioner inden den
16. november foretages udbetaling af indtil 50 %
af arealbetalingerne og af betalingen for udtagning
af arealet i år, hvor exceptionelle klimatiske forhold har medfùrt et så stort fald i udbyttet, at producenterne står over for alvorlige finansielle vanskeligheder.

Ð ydelse af arealbetalingen
Ð det minimumsareal, der kan ydes betaling for; i
disse bestemmelser skal der isñr tages hensyn til
kravene vedrùrende overvågning og til den effektivitet, der tilstrñbes med den pågñldende ordning
Ð hård hvede; fastlñggelse af betingelserne for at
opnå det i artikel 5 omhandlede supplement til arealbetalingen og betingelserne for at opnå den i
nñvnte artikel omhandlede sñrlige stùtte, og navnlig bestemmelserne vedrùrende de regioner, der kan
komme i betragtning
Ð jordudtagning, navnlig for så vidt angår artikel 6,
stk. 3; disse betingelser kan også omhandle dyrkning af produkter uden betaling
(1) EFT L 181 af 1.7.1992, s. 21. Forordningen er senest
ñndret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 923/96
(EFT L 126 af 24.5.1996, s. 37).

KAPITEL II

Artikel 10
1.
For produktionsårene 2000/2001 og 2001/2002
beregnes arealbetalingen for oliefrù ved at multiplicere
fùlgende belùb med det gennemsnitlige kornudbytte,
der er fastlagt i regionaliseringsplanen i den pågñldende region:
Ð 81,74 EUR/t for produktionsåret 2000/2001
Ð 72,37 EUR/t for produktionsåret 2001/2002.
(2) EFT L 147 af 18.6.1993, s. 25.
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Medlemsstaterne har dog mulighed for fortsat at fastsñtte oliefrùbetalingen på grundlag af tidligere regionale oliefrùudbytter. I så tilfñlde multipliceres udbytte
med 1,95.
2.
For produktionsårene 2000/2001 og 2001/2002
fastlñgges der et maksimalt garantiareal for den afgrùdespecifikke arealbetaling for oliefrù på 5 482 000
hektar nedsat med den procentvise obligatoriske
udtagning af arealer for det pågñldende produktionsår,
eller med 10 %, hvis denne procentsats er mindre end
10 %. Hvis det maksimale garantiareal overskrides
efter anvendelsen af artikel 2, nedsñtter Kommissionen de belùb, der er nñvnt i stk. 1, i overensstemmelse
med bestemmelserne i stk. 3 og 4.
3.
Hvis det areal med oliefrù, der allerede er blevet
udpeget som berettiget til afgrùdespecifik arealbetaling
for oliefrù i et givet år, overstiger de maksimale garantiarealer, nedsñtter Kommissionen grundbelùbet for
dette år med 1 % for hvert procentpoint, hvormed det
maksimale garantiareal overskrides. Der anvendes sñrlige regler, hvis det maksimale garantiareal overskrides
med mere end en vis tñrskelprocentsats. Op til denne
tñrskelprocentsats er nedsñttelsen af belùbet den
samme i alle medlemsstaterne. Overskrides tñrskelprocentsatsen, foretages der passende yderligere nedsñttelser i de medlemsstater, som har overskredet det nationale referenceareal som fastsat i bilag V, nedsat med
den i stk. 4 omhandlede procentsats. For Tysklands
vedkommende kan den passende yderligere nedsñttelse
dog efter anmodning fra de tyske myndigheder gradueres helt eller delvis efter det regionale basisareal; hvis
denne mulighed anvendes, underretter de tyske myndigheder omgående Kommissionen om de elementer,
der indgår i beregningen af de pågñldende nedsñttelser.
Kommissionen fastsñtter efter proceduren i artikel 23
i forordning (EéF) nr. 1766/92 omfanget og fordelingen af de nedsñttelser, der skal foretages, og sikrer
navnlig, at den vejede gennemsnitlige nedsñttelse for
Fñllesskabet som helhed er lig med den procentsats,
hvormed det maksimale garantiareal er blevet overskredet.
4.
Den i stk. 3 omhandlede tñrskelprocentsats bùr
fastsñttes til 0 %.
5.
Hvis arealbetalingen for oliefrù nedsñttes i overensstemmelse med stk. 3 og 4, nedsñtter Kommissionen de tilsvarende grundbelùb for det fùlgende produktionsår med samme procentsats, medmindre det
maksimale garantiareal ikke overskrides i dette år, i
hvilket tilfñlde Kommissionen kan beslutte, at der
ikke skal foretages en sådan nedsñttelse.
6.
Hvis det maksimale garantiareal for Fñllesskabet
overskrides i produktionsåret 2000/2001, skal Kom-
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missionen anvende den procentsats for nedsñttelse af
de regionale referencebelùb, der anvendes for produktionsåret 1999/2000, på det relevante grundbelùb for
produktionsåret 2000/2001.

7.
Uanset bestemmelserne i denne artikel kan medlemsstater, hvor der er fare for, at det i bilag V fastsatte referenceareal overskrides vñsentligt i det efterfùlgende produktionsår, begrñnse det areal, for hvilket
den individuelle producent kan modtage den i denne
artikel omhandlede arealbetaling for oliefrù. Denne
begrñnsning beregnes som en procentdel af det landbrugsareal, der er fastsat i denne forordning, enten for
medlemsstaten eller for det regionale basisareal, og
anvendt i forhold til producentens godtgùrelsesberettigede areal. Begrñnsningen kan differentieres afhñngigt
af de regionale basisarealer eller delbasisarealer på
grundlag af objektive kriterier. Medlemsstaterne skal
give meddelelse om en sådan begrñnsning senest den
1. august i det produktionsår, der går forud for det år,
for hvilket der ansùges om arealbetaling, eller en tidligere dato, hvis det drejer sig om en medlemsstat eller
regioner i en medlemsstat, hvor såning med henblik på
det pågñldende produktionsår foretages inden den
1. august.

8.
Nedsñttelsen som fùlge af overskridelse af det
maksimale garantiareal, anvendt i overensstemmelse
med bestemmelserne i denne artikel, kan ikke fùre til
et belùb på under:

Ð 58,67 EUR/t for produktionsåret 2000/2001

Ð 63,00 EUR/t for produktionsåret 2001/2002.

9.
Producenterne af konfekturesolsikkefrù, der er
sået til hùst, kan ikke modtage den stùtte, der ydes i
henhold til denne artikel.

10.
Inden to år fra gennemfùrelsen af denne artikel
forelñgger Kommissionen en rapport for Rådet om
udviklingen på markedet for oliefrù. Denne rapport
ledsages om nùdvendigt af passende forslag, hvis produktionspotentialet forringes alvorligt.

Artikel 11

Stùrrelsen af arealbetalingerne og betalingen for jordudtagning samt den i denne forordning fastsatte arealprocentdel, der skal udtages, kan efter proceduren i
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traktatens artikel 37, stk. 2, ñndres på baggrund af
produktions-, produktivitets- og markedsudviklingen.
Artikel 12
Skulle det blive nùdvendigt at indfùre sñrlige foranstaltninger for at lette overgangen fra den gñldende
ordning til den ved denne forordning indfùrte ordning,
vedtages disse efter proceduren i artikel 23 i forordning (EéF) nr. 1766/92.
Artikel 13
De i denne forordning omhandlede foranstaltninger
betragtes som interventioner til stabilisering af landbrugsmarkederne, jf. artikel 1, stk. 2, litra b), i forordning (EéF) nr. 1258/1999.

26.6.1999

Artikel 14
Forordning (EéF) nr. 1765/92 og forordning (EF)
nr. 1872/94 ophñves.
Artikel 15
1.
Denne forordning trñder i kraft på syvendedagen
efter offentliggùrelsen i De Europñiske Fñllesskabers
Tidende.
2.
Den anvendes fra produktionsåret 2000/2001 og
derefter.
3.
Forordning (EéF) nr. 1765/92 og forordning
(EéF) nr. 1872/94 anvendes fortsat for produktionsårene 1998/1999 og 1999/2000.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gñlder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfñrdiget i Bruxelles, den 17 maj 1999.
På Rådets vegne
K.-H. FUNKE

Formand
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BILAG I
PRODUKTER
KN-kode

Beskrivelse

I. KORN
1001 10 00

Hård hvede

1001 90

Anden hvede og blandsñd, undtagen hård hvede

1002 00 00

Rug

1003 00

Byg

1004 00 00

Havre

1005

Majs

1007 00

Sorghum

1008

Boghvede, hirse og kanariefrù; andre kornarter

0709 90 60

Sukkermajs

II. OLIEFRé
1201 00

Sojabùnner

ex 1205 00

Rybsfrù og rapsfrù

ex 1206 00 10

Solsikkefrù

III. PROTEINAFGRéDER
0713 10

árter

0713 50

Valksbùnner og hestebùnner

ex 1209 29 50

Sùdlupiner

IV. HéR
bortset fra spindhùr
ex 1204 00

Hùrfrù
(Linum usitatissimum L.)
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BILAG II
TRADITIONELLE PRODUKTIONSOMRDER FOR HRD HVEDE
GRáKENLAND

FRANKRIG

Prñfekturer

Regioner

Midtgrñkenland
Peloponnes
De Joniske éer
Thessalia
Makedonien
De ágñiske éer
Thraki

Midi-PyreÂneÂes
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Languedoc-Roussillon
Departementer (*)
ArdeÁche
Drôme
ITALIEN

SPANIEN
Provinser
Almería
Badajoz
Burgos
CaÂdiz
Córdoba
Granada
Huelva
JaeÂn
MaÂlaga
Navarra
Salamanca
Sevilla
Toledo
Zamora
Zaragoza

éSTRIG
Pannonien

Regioner
Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Lazio
Marche
Molise
Umbria
Puglia
Sardegna
Sicilia
Toscana
PORTUGAL
Distrikter
SantareÂm
Lisboa
SetuÂbal
Portalegre
EÂvora
Beja
Faro

(*) Hvert af disse departementer kan knyttes til et af ovennñvnte
områder.
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BILAG III
MAKSIMALT GARANTIAREAL, FOR HVILKET DER KAN YDES SUPPLEMENT TIL
AREALBETALINGEN FOR HRD HVEDE
(ha)

Grñkenland
Spanien

617 000
594 000

Frankrig

208 000

Italien
éstrig

1 646 000
7 000

Portugal

118 000

BILAG IV
MAKSIMALT GARANTIAREAL, FOR HVILKET DER KAN YDES SáRSTéTTE FOR HRD
HVEDE
(ha)

Tyskland

10 000

Spanien

4 000

Frankrig

50 000

Italien

4 000

Det Forenede Kongerige

5 000
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BILAG V
NATIONALT REFERENCEAREAL
(1 000 ha)
Land

Belgien

For produktionsårene
2000/2001 og 2001/2002

6

Danmark

236

Tyskland

929

Grñkenland

26

Spanien

1 168

Frankrig

1 730

Irland

5

Italien

542

Luxembourg

2

Nederlandene

7

éstrig

147

Portugal

93

Finland

70

Sverige

137

Det Forenede Kongerige

385
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RDETS FORORDNING (EF) Nr. 1252/1999
af 17. maj 1999
om ñndring af forordning (EF) nr. 1868/94 om en kvoteordning for produktionen af
kartoffelstivelse

RDET FOR DEN EUROPáISKE UNION HAR Ð

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europñiske Fñllesskab, sñrlig artikel 42
og 43,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (1), og

ud fra fùlgende betragtninger:

(1)

Kvoterne for medlemsstaternes produktion af kartoffelstivelse i produktionsårene
1998/1999, 1999/2000 og 2000/2001 blev fastsat i artikel 2 i forordning (EF)
nr. 1868/94 (2);

(2)

udligningsbelùbet til producenter af kartofler bestemt til stivelsesfremstilling blev fastsat i artikel 8, stk. 2, i Rådets forordning (EéF) nr. 1766/92 af 30. juni 1992 om den
fñlles markedsordning for korn (3); Rådet har besluttet at forhùje dette belùb for produktionsåret 2000/2001 og for de efterfùlgende produktionsår på den betingelse, at
de i forordning (EF) nr. 1868/94 fastsatte kvoter for de medlemsstater, som har en
kvote på over 100 000 tons, nedsñttes med 2,81 % i produktionsåret 2000/2001 og
med 5,74 % i produktionsåret 2001/2002, og at den nuvñrende kvote for medlemsstater, som har en kvote på under 100 000 tons, nedsñttes med 1,41 % i produktionsåret 2000/2001 og med 2,87 % i produktionsåret 2001/2002;

(3)

de for produktionsåret 2000/2001 fastsatte kvoter bùr ñndres, og kvoterne for produktionsåret 2001/2002 bùr fastsñttes; producentmedlemsstaterne bùr fordele deres
kvoter for produktionsårene 2000/2001 og 2001/2002 mellem alle de virksomheder,
der fremstiller kartoffelstivelse, på grundlag af kvoterne for produktionsåret 1999/
2000; det bùr gùres klart, at eventuelle overskridelser af delkvoterne for produktionsåret 1999/2000 vil medfùre en tilsvarende nedsñttelse af kvoten for produktionsåret 2000/2001, jf. artikel 6, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1868/94;

(4)

ved periodens udlùb bùr Kommissionen forelñgge Rådet en beretning om kvotetildelingen, om fornùdent ledsaget af relevante forslag, hvori der redegùres for eventuelle
ñndringer af udligningsbelùbet Ð

(1) Udtalelse afgivet den 7. maj 1999 (endnu ikke offentliggjort i EFT).
(2) EFT L 197 af 30.7.1994, s. 4. Forordningen er senest ñndret ved forordning (EF) nr. 1284/98
(EFT L 178 af 23.6.1998, s. 3).
(3) EFT L 181 af 1.7.1992, s. 21. Forordningen er senest ñndret ved forordning (EF) nr. 1253/1999
(se side 18 i denne EFT).
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UDSTEDT FéLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
I forordning (EF) nr. 1868/94 foretages fùlgende ñndringer:
1) Artikel 2 ñndres således:
a) I stk. 1 og 2 slettes henvisningerne til produktionsåret 2000/2001.
b) Fùlgende stykker tilfùjes:
»3. Der tildeles kvoter for produktionen af kartoffelstivelse til nedenstående producentmedlemsstater inden for fùlgende maksimale mñngder for produktionsårene
2000/2001 og 2001/2002:
2000/2001

2001/2002

Danmark

173 439 tons

168 215 tons

Tyskland

676 680 tons

656 298 tons

1 972 tons

1 943 tons

Frankrig

273 595 tons

265 354 tons

Nederlandene

523 161 tons

507 403 tons

éstrig

48 409 tons

47 691 tons

Finland

53 980 tons

53 178 tons

Sverige

63 001 tons

62 066 tons

1 814 237 tons

1 762 148 tons

Spanien

I ALT

4.
De enkelte medlemsstater fordeler den i stk. 3 omhandlede kvote mellem virksomheder, der fremstiller kartoffelstivelse, for produktionsårene 2000/2001 og 2001/
2002 i forhold til hver virksomheds delkvoter for produktionsåret 1999/2000, inden
en eventuel justering i henhold til artikel 6, stk. 2, finder anvendelse.
De delkvoter, der er fastlagt for hver virksomhed for produktionsåret 2000/2001, vil
i givet fald blive nedsat med eventuelle overskridelser, der er forekommet i produktionsåret 1999/2000, jf. artikel 6, stk. 2.«
2) Artikel 3 affattes således:
»Artikel 3
1.
Senest den 31. oktober 2001 og derefter med tre års mellemrum forelñgger Kommissionen Rådet en beretning om kvotetildelingen i Fñllesskabet, om fornùdent ledsaget
af relevante forslag. Beretningen redegùr for eventuelle ñndringer af udligningsbelùbet
samt for udviklingen på markedet for kartoffelstivelse og på markedet for kornstivelse.
2.
Senest den 31. december 2001 og derefter med tre års mellemrum fordeler Rådet i
medfùr af traktatens artikel 43 kvoten for de fùlgende tre produktionsår mellem medlemsstaterne på grundlag af den i stk. 1 nñvnte beretning.
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3.
Senest den 31. januar 2002 og derefter med tre års mellemrum giver medlemsstaterne de berùrte nñrmere oplysninger om kvotetildelingerne for de fùlgende tre produktionsår.«
Artikel 2
Denne forordning trñder i kraft dagen efter offentliggùrelsen i De Europñiske Fñllesskabers Tidende.
Den anvendes fra den 1. juli 2000.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gñlder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfñrdiget i Bruxelles, den 17. maj 1999.
På Rådets vegne
K.-H. FUNKE

Formand
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RDETS FORORDNING (EF) Nr. 1253/1999
af 17. maj 1999
om ñndring af forordning (EéF) nr. 1766/92 om den fñlles markedsordning for korn og
om ophñvelse af forordning (EéF) nr. 2731/75 om fastsñttelse af standardkvaliteter for
blùd hvede, rug, byg, majs og hård hvede

af 17. maj 1999 om indfùrelse af en stùtteordning for producenter af visse markafgrùder (6),
bùr konkurrenceevnen med hensyn til priserne
med henblik på at ùge virkningerne af 1992reformen styrkes gennem en yderligere nedsñttelse af interventionsprisen, så den i to trin bringes ned på et niveau, der svarer til et sikkerhedsnet; interventionsprisen vil om fornùdent blive
yderligere nedsat for navnlig at sikre en bedre
markedsbalance;

RDET FOR DEN EUROPáISKE UNION HAR Ð

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europñiske Fñllesskab, sñrlig artikel 37,
under henvisning til forslag fra Kommissionen (1),
under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (2),
(4)

bestemmelserne om standardkvalitet har ikke
lñngere nogen praktisk betydning og bùr derfor
udgå;

(5)

da pris- og udligningsordningerne for anden stivelse end kornstivelse altid har vñret underlagt
den fñlles markedsordning for korn, bùr tilpasningen af disse ordninger svare til de foranstaltninger, der trñffes for korn; minimumsprisen for
kartofler til fremstilling af kartoffelstivelse og
betalingerne til producenter af sådanne kartofler
bùr derfor tilpasses i overensstemmelse med prisnedsñttelsen for korn; betalingerne til producenterne fastsñttes på et hùjere niveau end det tilsvarende niveau for korn i betragtning af, at produktionskvoterne i Rådets forordning (EF)
nr. 1868/94 af 27. juli 1994 om en kvoteordning
for produktionen af kartoffelstivelse (7) er blevet
sat ned;

(6)

Kommissionen bùr på grundlag af gennemfùrelsesbestemmelser åbne og forvalte de toldkontingenter, der fùlger af aftaler med hjemmel i traktatens artikel 300 eller af andre af Rådet vedtagne retsakter;

(7)

som fùlge af verdensmarkedsprisens indflydelse
på den interne pris bùr det nñrmere prñciseres,
på hvilke betingelser Kommissionen kan trñffe

under henvisning til udtalelse fra Det ékonomiske og
Sociale Udvalg (3),
under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget (4),
under henvisning til udtalelse fra Revisionsretten (5),
og
ud fra fùlgende betragtninger:
(1)

Efter 1992-reformen af den fñlles landbrugspolitik er der indtrådt en betydelig forbedring med
hensyn til markedsligevñgten;

(2)

jordudtagningen under den stùtteordning for producenter af visse markafgrùder, som indfùrtes i
1992, har sammen med en sñnkning af interventionsprisen medvirket til at holde produktionen
under kontrol, samtidig med at en ùget konkurrenceevne med hensyn til priserne har gjort det
muligt at anvende betydeligt stùrre kornmñngder
på hjemmemarkedet, navnlig til foder;

(3)

med forbehold af forhùjelser af arealbetalingerne
under stùtteordningen for markafgrùder, som
fastlagt i Rådets forordning (EF) nr. 1251/1999

(1) EFT C 170 af 4.6.1998, s. 1.
(2) Udtalelse afgivet den 6. maj 1999 (endnu ikke offentliggjort i EFT).
(3) EFT C 284 af 14.9.1998, s. 55.
(4) EFT C 93 af 6.4.1999, s. 1.
(5) EFT C 401 af 22.12.1998, s. 3.

(6) Se side 1 i denne EFT.
(7) EFT L 197 af 30.7.1994, s. 4. Forordningen er senest
ñndret ved forordning (EF) nr. 1284/98 (EFT L 178 af
23.6.1998, s. 3).
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kederne ñndres efter proceduren i traktatens
artikel 37, stk. 2. Der vil navnlig blive truffet
beslutning om en endelig nedsñttelse af interventionsprisen, der skal gñlde fra 2002/2003, under
hensyn til markedsudviklingen.«

UDSTEDT FéLGENDE FORORDNING:

3) Artikel 8 affattes således:
Artikel 1

»Artikel 8

I forordning (EéF) nr. 1766/92 (1) foretages fùlgende
ñndringer:

1.
Der fastsñttes en minimumspris for kartofler
bestemt til fremstilling af kartoffelstivelse på:

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

Ð 194,05 EUR/t for produktionsåret 2000/2001

»2.
Denne forordning gñlder uanset foranstaltningerne i Rådets forordning (EF) nr. 1251/1999 af
17. maj 1999 om indfùrelse af en stùtteordning for
producenter af visse markafgrùder (*).
(*) EFT L 160 af 26.6.1999, s. 1.«

2) Artikel 3 affattes således:
»Artikel 3
1.
på:

Ð 178,31 EUR/t fra produktionsåret 2001/2002.
Denne pris gñlder for den mñngde kartofler leveret til fabrikken, der medgår til fremstilling af en
ton stivelse.
En beslutning om en yderligere nedsñttelse af den
minimumspris, der skal gñlde fra produktionsåret
2002/2003, vil blive truffet under hensyn til den
endelige nedsñttelse af interventionsprisen for
korn.

Der fastsñttes en interventionspris for korn

Ð 110,25 EUR/t for hùståret 2000/2001
Ð 101,31 EUR/t fra hùståret 2001/2002 og derefter.
Interventionsprisen for majs og sorghum i maj skal
også gñlde i juli, august og september samme år.
2.
Interventionsprisen forhùjes hver måned i
hele hùståret eller en del af det. Omfanget og
antallet af de månedlige forhùjelser fastsñttes efter
proceduren i traktatens artikel 37, stk. 2.
3.
Interventionsprisen fastsñttes for engrosleddet
for varer leveret til lager, ikke aflñsset. Den gñlder
for alle de fñllesskabsinterventionscentre, der er
udpeget for de enkelte kornarter.
4.
De i denne forordning fastsatte priser kan på
grundlag af udviklingen i produktionen og på mar(1) EFT L 181 af 1.7.1992, s. 21. Forordningen er senest
ñndret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 923/96
(EFT L 126 af 24.5.1996, s. 37).

2.
Der indfùres en ordning med betalinger til
producenter af kartofler bestemt til stivelsesfremstilling. Det for betalingen fastsatte belùb gñlder
for den mñngde kartofler, der medgår til fremstillingen af en ton stivelse. Belùbet fastsñttes til:
Ð 98,74 EUR/t for produktionsåret 2000/2001
Ð 110,54 EUR/t for produktionsåret 2001/2002.
Belùbet 110,54 EUR/t vil kunne sñttes op fra produktionsåret 2002/2003 under hensyn til den endelige nedsñttelse af interventionsprisen for korn.
Belùbet betales kun for den mñngde kartofler, for
hvilken der er indgået en dyrkningskontrakt mellem kartoffelproducenten og den virksomhed, der
fremstiller stivelsen, og kun inden for den kvote,
der er tildelt den pågñldende virksomhed, jf.
artikel 2, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 1868/
94 af 27. juli 1994 om en kvoteordning for produktionen af kartoffelstivelse (*).
3.
Minimumsprisen og betalingen tilpasses i
overensstemmelse med kartoflernes stivelsesindhold.
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4.
Hvis situationen på markedet for kartoffelstivelse gùr det nùdvendigt, vedtager Rådet passende
foranstaltninger efter proceduren i traktatens
artikel 37, stk. 2.

26.6.1999

produkter når op på et niveau, som kan forstyrre
eller true med at forstyrre forsyningerne af Fñllesskabets marked, og denne situation kan forventes
at vare ved og forvñrres, kan der trñffes de fornùdne foranstaltninger. Sådanne foranstaltninger
kan trñffes som en beskyttelsesforanstaltning i ekstreme nùdsituationer.

5.
Kommissionen vedtager gennemfùrelsesbestemmelserne til denne artikel efter proceduren i
artikel 23.

2.
Gennemfùrelsesbestemmelserne til denne artikel vedtages efter proceduren i artikel 23.«

(*) EFT L 197 af 30.7.1994, s. 4. Forordningen er
senest ñndret ved forordning (EF) nr. 1284/98
(EFT L 178 af 23.6.1998, s. 3).«

Artikel 2
4) Artikel 12, stk. 1, affattes således:
»1.
De toldkontingenter for de i artikel 1
nñvnte produkter, der fùlger af en aftale, der er
indgået i overensstemmelse med traktatens
artikel 300, eller af en anden retsakt vedtaget af
Rådet i medfùr af traktaten, åbnes og forvaltes
efter gennemfùrelsesbestemmelser, der fastlñgges
efter proceduren i artikel 23.«
5) Artikel 16 affattes således:

Rådets forordning (EéF) nr. 2731/75 af 29. oktober
1975 om fastsñttelse af standardkvaliteter for blùd
hvede, rug, byg, majs og hård hvede (1) ophñves.

Artikel 3
1.
Denne forordning trñder i kraft på syvendedagen
efter offentliggùrelsen i De Europñiske Fñllesskabers
Tidende.

»Artikel 16

2.

Den anvendes fra hùståret 2000/2001.

1.
Hvis noteringerne eller priserne på verdensmarkedet for et eller flere af de i artikel 1 nñvnte

3.
Forordning (EéF) nr. 2731/75 anvendes fortsat i
hùstårene 1998/1999 og 1999/2000.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gñlder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfñrdiget i Bruxelles, den 17. maj 1999.
På Rådets vegne
K.-H. FUNKE

Formand

(1) EFT L 281 af 1.11.1975, s. 22. Forordningen er senest
ñndret ved forordning (EF) nr. 2594/97 (EFT L 351 af
23.12.1997, s. 10).
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RDETS FORORDNING (EF) Nr. 1254/1999
af 17. maj 1999
om den fñlles markedsordning for oksekùd

RDET FOR DEN EUROPáISKE UNION HAR Ð

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europñiske Fñllesskab, sñrlig artikel 36 og 37,

under henvisning til forslag fra Kommissionen (1),

(3) for atter at skabe ligevñgt i kùdforbruget i Fñl-

lesskabet til fordel for oksekùdssektoren og ùge
disse produkters konkurrenceevne på de internationale markeder bùr markedsstùtten gradvis
nedsñttes; i betragtning af de fùlger, dette får for
producenterne, bùr indkomststùtten under den
fñlles markedsordning tilpasses og omformes;
med henblik herpå bùr der indfùres en generel
ordning med direkte betalinger til producenterne;
disse betalinger bùr stige i takt med den gradvise
nedsñttelse af markedsstùtten;

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (2),
(4) der er forskellige former for husdyrbrug, og de

under henvisning til udtalelse fra Det ékonomiske og
Sociale Udvalg (3),

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget (4),

under henvisning til udtalelse fra Revisionsretten (5),
og

ud fra fùlgende betragtninger:

direkte betalinger bùr derfor omfatte en sñrlig
prñmie til producenter af tyre og stude, en prñmie for ammekohold og en slagteprñmie for alle
typer hornkvñg, herunder malkekùer og kalve;
prñmierne bùr ikke medfùre en stigning i den
samlede produktion; derfor bùr der lñgges henholdsvis regionale og individuelle lofter over
antallet af handyr og ammekùer, som er berettiget til sñrlig prñmie og ammekoprñmie, og, når
det gñlder den sñrlige prñmie, indfùres en
grñnse for antallet af dyr pr. bedrift, som medlemsstaterne skal have befùjelse til at modulere
under hensyntagen til den sñrlige situation, de
befinder sig i; for slagteprñmien bùr der fastsñttes nationale lofter på grundlag af historiske produktionstal;

(1) Det fñlles marked for landbrugsprodukters funk-

tion og udvikling bùr ledsages af indfùrelsen af
en fñlles landbrugspolitik, der navnlig omfatter
fñlles markedsordninger for landbrugsprodukter,
hvis udformning afhñnger af produktets art;

(2) den fñlles landbrugspolitik tager sigte på at vir-

keliggùre målene i traktatens artikel 33; i oksekùdssektoren bùr der trñffes foranstaltninger for
det indre marked, som bl.a. omfatter direkte
betalinger til oksekùdsproducenterne, stùtte til
privat oplagring og en ordning for offentlig
oplagring for at stabilisere markederne og sikre
landbrugsbefolkningen en rimelig levestandard;

(1) EFT C 170 af 4.6.1998, s. 13.
(2) Udtalelse afgivet den 6. maj 1999 (endnu ikke offentliggjort i EFT).
(3) EFT C 407 af 28.12.1998, s. 196.
(4) EFT C 93 af 6.4.1999, s. 1.
(5) EFT C 401 af 22.12.1998, s. 3.

(5) betingelserne for produktionen af stude afviger

normalt fra betingelserne for produktionen af
tyre; det er derfor berettiget, at den sñrlige prñmie for stude ikke fastsñttes til samme belùb pr.
dyr som prñmien for tyre; den sñrlige prñmie
for stude bùr dog opdeles i to betalinger for
bestemte aldersgrupper;

(6) slagtning af et for stort antal stude i slagtesñso-

nen i medlemsstater, hvor denne type produktion
er af sñrligt stor betydning, kan påvirke markedets stabilitet og navnlig medfùre en nedgang i
markedspriserne; for at tilskynde til slagtning af
stude uden for den årlige indbindingsperiode bùr
der på visse betingelser ud over den sñrlige prñmie ydes en prñmie for dyr, der slagtes uden for
sñsonen i de fùrste 23 uger af året;
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(7) for at give producenterne stùrre fleksibilitet bùr

der også kunne opnås ammekoprñmie for kvier,
der opfylder samme avlsbetingelser som ammekùer; antallet af prñmienberettigede kvier i
ammekobesñtninger bùr dog begrñnses til den
normale forholdsmñssige udskiftning; i de medlemsstater, hvor 60 % af de dyr, der er berettiget
til ammekoprñmie, holdes i bjergområder, bùr
der vñre mulighed for at forvalte prñmien for
ammekùer og kvier hver for sig, og for kvier bùr
det vñre muligt at operere med et separat nationalt prñmieloft inden for det ovenfor nñvnte forhold;
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(10) der kan forekomme udsving i produktionen på

grund af ñndringer i producenternes besñtning
eller produktionskapacitet; det bùr derfor vñre
muligt på visse betingelser at overfùre ammekoprñmierettigheder, som er erhvervet på grundlag
af individuelle lofter, til andre producenter, enten
sammen med bedriften, eller uden at forbindelsen
mellem prñmierettighederne og de udnyttede
arealer bevares;

(11) nye producenter og allerede etablerede producen-

(8) ammekoprñmie bùr principielt kun ydes til pro-

ducenter, der ikke leverer mñlk til mejerierne
under tillñgsafgiftsordningen i Rådets forordning
(EéF) nr. 3950/92 af 28. december 1992 om en
tillñgsafgift på mñlk og mejeriprodukter (1); der
kan dog også vñre behov for indkomststùtte til
bedrifter med både en malkekobesñtning og en
ammekobesñtning; ammekoprñmien bùr derfor
også ydes til små og mellemstore blandede
bedrifter med en samlet individuel mñlkereferencemñngde på hùjst 120 000 kg; på grund af de
forskellige produktionsstrukturer i Fñllesskabet
bùr medlemsstaterne have befùjelse til at ñndre
eller ophñve denne kvantitative begrñnsning ud
fra objektive kriterier;

(9) hvad angår ammekoprñmien bùr producenternes

individuelle lofter bevares; nogle af de prñmierettigheder, der fùlger af de individuelle lofter, er
tidligere ikke blev udnyttet; disse uudnyttede lofter kan tilskynde til produktion og ùge udgifterne, navnlig som fùlge af, at der opnås fuld ret
til ammekoprñmie for kvier; for at undgå en
sådan virkning bùr det samlede antal ammekoprñmierettigheder i hver medlemsstat fastsñttes
på grundlag af de faktiske prñmieudbetalinger i
historiske referenceår udvidet med en vis margen
med henblik på opretholdelse af den nationale
reserve; medlemsstaterne bùr trñffe de nùdvendige foranstaltninger til at sikre, at de nationale
lofter ikke overskrides; om nùdvendigt bùr de tilpasse producenternes individuelle lofter uden
godtgùrelse efter visse objektive kriterier; disse
kriterier bùr navnlig sikre lige behandling af de
pågñldende producenter og beskyttelse af de
berettigede forventninger;

(1) EFT L 405 af 31.12.1992, s. 1. Forordningen er senest
ñndret ved forordning (EF) nr. 1256/1999 (Se side 73 i
denne Tidende).

ter, hvis individuelle lofter af forskellige grunde
ikke svarer til udviklingen i ammekobesñtningen,
bùr ikke udelukkes fra retten til prñmie; tilfùrslerne til og forvaltningen af de nationale reserver
bùr derfor finde sted efter fñllesskabskriterier; af
samme grund bùr der for overfùrsel af prñmierettigheder uden overdragelse af bedriften gñlde
regler, hvorved en del af de overfùrte rettigheder
inddrages uden godtgùrelse og lñgges til den
nationale reserve;

(12) medlemsstaterne bùr have mulighed for at kñde

fùlsomme områder eller lokaliteter sammen med
ammekoproduktionen for at sikre, at denne produktion opretholdes, navnlig i områder, hvor der
ikke er andre alternativer;

(13) på grund af den stigende tendens til at inten-

sivere oksekùdsproduktionen bùr prñmierne for
husdyrhold begrñnses og fastlñgges ud fra den
enkelte bedrifts foderpotentiel i forhold til antallet og arten af dyr på bedriften; for at undgå for
intensive produktionsformer bùr ydelsen af disse
prñmier vñre betinget af, at en maksimal belñgningsgrad på bedriften overholdes; der bùr dog
tages hensyn til de mindre producenters situation;

(14) for at ùge incitamenterne til ekstensivering af

produktionen og derved gùre dem mere effektive
i forhold til målene på miljùområdet bùr der
udbetales et tillñgsbelùb til producenter, der
opfylder strenge og reelle krav til belñgningsgrad; for at undgå en stùrre ñndring af det globale stùtteniveau og sikre en rimelig kontrol med
udgifterne bùr tillñgsbelùbet om nùdvendigt
kunne tilpasses;
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(15) vilkårene for oksekùdsproduktion og producen-

ternes indkomstsituation varierer betydeligt i de
forskellige produktionsområder i Fñllesskabet;
en fñllesskabsdñkkende ordning med ensartede
betalinger til alle producenter ville vñre for
usmidig til, at den på tilfredsstillende måde
kunne tilgodese de strukturelle og naturbetingede
forskelle og de deraf fùlgende forskelligartede
behov; der bùr derfor indfùres en fleksibel ordning i form af supplerende fñllesskabsbetalinger,
som fastlñgges og foretages af medlemsstaterne
inden for faste globale belùb og efter visse fñlles
kriterier; de globale belùb bùr tildeles medlemsstaterne på grundlag af deres andel af Fñllesskabets oksekùdsproduktion; de fñlles kriterier har
bl.a. til formål at forhindre, at de supplerende
betalinger kommer til at virke diskriminerende,
og fuldt ud at tage hensyn til Fñllesskabets relevante multilaterale forpligtelser; det er navnlig
vigtigt, at medlemsstaterne forpligtes til at udùve
deres skùn efter rent objektive kriterier, at sikre
lige behandling og at undgå forvridning af markeds- og konkurrencevilkårene; det bùr fastsñttes, hvilke former for supplerende betalinger der
kan komme på tale; de supplerende betalinger
bùr have form af betalinger pr. dyr for visse kategorier kvñg og arealbetalinger;

(16) hvad angår betalingerne pr. dyr er visse mñngde-

mñssige grñnser nùdvendige for at sikre en rimelig produktionskontrol; desuden bùr medlemsstaterne stille krav med hensyn til belñgningsgrad;

(17) der bùr kun foretages arealbetalinger for grñsa-

realer uden for omdrift, som ikke er omfattet af
andre af Fñllesskabets markedsstùtteforanstaltninger; arealbetalingerne bùr finde sted på
grundlag af regionale basisgrñsarealer uden for
omdrift, som fastlñgges af medlemsstaterne ud
fra historiske referencedata; arealbetalingen pr.
ha, herunder supplerende arealbetalinger under
den fñlles markedsordning for mñlk og mejeriprodukter, bùr hùjst svare til gennemsnitsstùtten
pr. ha under stùtteordningen for producenter af
visse markafgrùder;
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(19) anvendelse af visse stoffer i oksekùdsproduktio-

nen er forbudt i henhold til fñllesskabsforskrifterne; de fornùdne sanktioner bùr anvendes, hvis
de relevante bestemmelser ikke overholdes;

(20) under den pris- og indkomststùtteordning, der

fastsñttes i denne forordning, er den nuvñrende
offentlige intervention i form af opkùb, der foretages af interventionsorganerne, og offentlig
oplagring ikke lñngere påkrñvet for at skabe
ligevñgt på markedet, men ville medfùre betydelige udgifter; denne ordning bùr derfor gradvis
afvikles; for at bidrage til at stabilisere markedspriserne på et niveau tñt på basisprisen, som
reprñsenterer det ùnskede markedsstùtteniveau,
bùr der dog gives stùtte til privat oplagring; med
henblik herpå bùr Kommissionen have tilladelse
til at trñffe afgùrelse om stùtte til privat oplagring, når markedsprisen falder til under 103 % af
basisprisen; der bùr desuden indfùres en »sikkerhedsnet«-interventionsordning med henblik på at
stùtte oksekùdsmarkedet i de medlemsstater eller
i de områder i medlemsstaterne, hvor markedspriserne ikke kommer op på et kritisk prisniveau;
det bùr fastsñttes, at ordningen med stùtte til
privat oplagring og interventionsordningen gennemfùres på grundlag af handelsklasseskemaet i
Rådets forordning (EéF) nr. 1208/81 af 28. april
1981 om fastsñttelse af Fñllesskabets handelsklasseskema for slagtekroppe af voksent
kvñg (1);

(21) oprettelsen af et enhedsmarked for oksekùd

inden for Fñllesskabet forudsñtter, at der indfùres ensartede regler for handelen over Fñllesskabets ydre grñnser; ved siden af foranstaltningerne
for det indre marked skulle en handelsordning
med importafgifter og eksportrestitutioner i princippet stabilisere Fñllesskabets marked; handelsordningen bùr baseres på de forpligtelser, der er
indgået under de multilaterale handelsforhandlinger i Uruguay-runden;

(22) for at kunne kontrollere omfanget af samhande(18) direkte betalinger bùr vñre betinget af, at de per-

soner, der holder de pågñldende dyr, overholder
de relevante fñllesskabsbestemmelser om identifikation og registrering af kvñg; for at opnå den
ùnskede ùkonomiske virkning bùr direkte betalinger finde sted inden for visse frister;

len med tredjelande med oksekùd bùr der indfùres en ordning med import- og eksportlicenser
for visse produkter, herunder en ordning med

(1) EFT L 123 af 7.5.1981, s. 3. Forordningen er senest
ñndret ved forordning (EéF) nr. 1026/91 (EFT L 106 af
26.4.1991, s. 2).
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sikkerhedsstillelse for, at de transaktioner, som
licenserne udstedes for, gennemfùres;

(23) for at undgå eller afhjñlpe skadelige virkninger

for Fñllesskabets marked af indfùrsel af bestemte
landbrugsprodukter bùr indfùrsel af et eller flere
af disse produkter pålñgges en tillñgsimporttold,
hvis visse betingelser er opfyldt;

26.6.1999

der er nñvnt i WTO-aftalen om landbrug, bùr
ske på grundlag af de eksportlicenser, der udstedes for det enkelt produktionsår;

(28) ud over den ovennñvnte ordning og i det

omfang, det er nùdvendigt for, at den kan fungere efter hensigten, bùr der fastsñttes bestemmelser om regulering af eller, når markedssituationen krñver det, forbud mod anvendelse af proceduren for aktiv forñdling;

(24) Kommissionen bùr på visse betingelser have

befùjelse til at åbne og forvalte toldkontingenter,
der fùlger af internationale aftaler, som er indgået i henhold til traktaten, eller af andre af
Rådet vedtagne retsakter;

(25) bestemmelser om ydelse af en restitution ved

udfùrsel til tredjelande, som er baseret på forskellen mellem priserne i Fñllesskabet og priserne på verdensmarkedet og er omfattet af
WTO-aftalen om landbrug (1), bùr gùre det
muligt at sikre Fñllesskabets deltagelse i den
international handel med oksekùd; der bùr fastsñttes mñngde- og kvalitetsgrñnser for disse
restitutioner;

(29) ordningen med told og afgifter gùr det muligt at

give afkald på alle andre beskyttelsesforanstaltninger ved Fñllesskabets ydre grñnser; i sñrlige
tilfñlde kan den ordning, der er indfùrt for det
indre marked og for told og afgifter, dog vise sig
utilstrñkkelig; for at Fñllesskabets marked i
sådanne tilfñlde ikke skal vñre ubeskyttet over
for eventuelle deraf fùlgende forstyrrelser, bùr
Fñllesskabet have mulighed for omgående at
trñffe alle nùdvendige foranstaltninger; disse foranstaltninger bùr vñre i overensstemmelse med
de forpligtelser, der fùlger af de relevante WTOaftaler;

(30) for at sikre, at de instrumenter, der er fastsat i
(26) vñrdigrñnsernes overholdelse kan sikres under

restitutionernes fastsñttelse og ved den betalingskontrol, der gennemfùres i henhold til bestemmelserne for Den Europñiske Udviklings- og
Garantifond for Landbruget; kontrollen kan lettes ved obligatorisk forudfastsñttelse af restitutionerne, uden at dette udelukker muligheden
for, at der i tilfñlde af differentierede restitutioner foretages en ñndring af den forudfastsatte
destination inden for et geografisk område, der
er omfattet af en enkelt restitutionssats; såfremt
destinationen ñndres, bùr der ske udbetaling af
den restitution, der gñlder for den virkelige destination, idet restitutionsbelùbet dog ikke bùr
kunne vñre stùrre end det, der gñlder for den
forudfastsatte destination;

(27) for at det kan kontrolleres, at mñngdekravet

overholdes, er det nùdvendigt, at der indfùres en
pålidelig og effektiv overvågningsordning; derfor
bùr enhver restitutionsydelse gùres betinget af, at
der udstedes en eksportlicens; inden for de tilladte grñnser bùr restitutionerne ydes afhñngigt
af den sñrlige situation for det berùrte produkt;
der bùr kun tillades undtagelser fra denne regel
for fùdevarehjñlp, som ikke er omfattet af nogen
begrñnsninger; overvågningen af de mñngder,
som udfùres med restitution i de produktionsår,

(1) EFT L 336 af 23.12.1994, s. 22.

denne forordning, fungerer korrekt, bùr Kommissionen holdes underrettet om udviklingen i priserne på det fñlles marked for oksekùd; der bùr
derfor fastsñttes en ordning for registrering af
priserne for kvñg og kùd af sådanne dyr;

(31) der bùr kunne trñffes foranstaltninger, når en

vñsentlig stigning eller nedgang i priserne forstyrrer eller truer med at forstyrre Fñllesskabets
marked; disse foranstaltninger bùr også kunne
omfatte ad hoc-interventionsopkùb;

(32) begrñnsninger af de frie varebevñgelser som

fùlge af anvendelsen af foranstaltninger, der skal
hindre spredning af dyresygdomme, kan skabe
problemer på markedet i en eller flere medlemsstater; der bùr derfor kunne indfùres sñrforanstaltninger for at stùtte markedet for at afhjñlpe
sådanne situationer;

(33) oprettelsen af et enhedsmarked på grundlag af

fñlles priser kunne bringes i fare ved ydelse af
visse former for stùtte; derfor bùr de bestemmelser i traktaten, som gùr det muligt at vurdere
stùtte, der ydes af medlemsstaterne, og at forbyde stùtte, som er uforenelig med det fñlles
marked, finde anvendelse under den fñlles markedsordning for oksekùd;
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(34) medlemsstaterne og Kommissionen bùr, efterhån-

offentliggùrelsen i forskellige numre af De Europñiske Fñllesskabers Tidende er disse tekster
vanskelige at anvende, og de opfylder således
ikke det krav om klarhed, der må stilles til retsforskrifter; de bùr derfor kodificeres i en ny forordning, og forordning (EéF) nr. 805/68 bùr
ophñves; Rådets forordning (EéF) nr. 98/69 af
16. januar 1969 om fastsñttelse af de almindelige regler for afsñtningen af det af interventionsorganerne opkùbte frosne oksekùd (3), Rådets
forordning (EéF) nr. 989/68 af 15. juli 1968 om
fastsñttelse af de almindelige regler for ydelse af
stùtte til privat oplagring af oksekùd (4) og
Rådets forordning (EéF) nr. 1892/87 af 2. juli
1987 om notering af markedspriserne for oksekùd (5), som har hjemmel i forordning (EéF)
nr. 805/68, erstattes af en ny bestemmelse i nñrvñrende forordning og bùr derfor ophñves;

den som det fñlles marked for oksekùd udvikler
sig, lùbende udveksle de oplysninger, der er nùdvendige for at anvende denne forordning;

(35) for at lette gennemfùrelsen af de foreslåede for-

anstaltninger bùr der fastsñttes en procedure for
tilrettelñggelse af et nñrt samarbejde mellem
medlemsstaterne og Kommissionen i en forvaltningskomiteÂ;

(36) medlemsstaternes udgifter på grund af de forplig-

telser, der fùlger af anvendelsen af denne forordning, bùr finansieres af Fñllesskabet i henhold til
Rådets forordning (EF) nr. 1258/1999 af 17. maj
1999 om finansiering af den fñlles landbrugspolitik (1);
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(39) overgangen fra ordningerne i forordning (EéF)

nr. 805/68 til ordningerne i denne forordning
kan volde problemer, som ikke er behandlet i
denne forordning; såfremt sådanne problemer
opstår, bùr Kommissionen kunne vedtage de nùdvendige overgangsforanstaltninger; Kommissionen bùr også bemyndiges til at lùse specifikke
praktiske problemer Ð

(37) den fñlles markedsordning for oksekùd bùr på

samme tid tilgodese målene i traktatens artikel 33
og 131;

(38) den fñlles markedsordning for oksekùd, der er

fastsat ved forordning (EéF) nr. 805/68 (2), er
blevet ñndret gentagne gange; på grund af antallet af tekster, deres komplicerede karakter og

UDSTEDT FéLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
1.
Den fñlles markedsordning for oksekùd omfatter en ordning for det indre marked og
for samhandelen med tredjelande og gñlder for fùlgende produkter:

KN-kode

a)

Varebeskrivelse

0102 90 05 til
0102 90 79

Tamkvñg, levende undtagen racerene avlsdyr

0201

Kùd af hornkvñg, fersk eller kùlet

0202

Kùd af hornkvñg, frosset

0206 10 95

Nyretap og mellemgulv, fersk eller kùlet

0206 29 91

Nyretap og mellemgulv, frosset

0210 20

Kùd af hornkvñg, saltet, i saltlage, tùrret eller rùget

0210 90 41

Nyretap og mellemgulv, saltet, i saltlage, tùrret eller rùget

(1) Se side 103 i denne Tidende.
(2) EFT L 148 af 28.6.1968, s. 24. Forordningen er senest
ñndret ved forordning (EF) nr. 1633/98 (EFT L 210 af
28.7.1998, s. 17).

(3) EFT L 14 af 21.1.1969, s. 2.
(4) EFT L 169 af 18.7.1968, s. 10. Forordningen er ñndret
ved forordning (EF) nr. 428/77 (EFT L 61 af 5.3.1977, s.
17).
(5) EFT L 182 af 3.7.1987, s. 29.
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Varebeskrivelse

KN-kode

b)

2.
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0210 90 90

Spiseligt mel og pulver af kùd eller slagteaffald

1602 50 10

Andre varer af kùd eller slagteaffald, tilberedte eller konserverede, af hornkvñg, ikke kogt, stegt eller på lignende måde tilberedt; blandinger af sådant
kùd eller slagteaffald med kogt, stegt eller på lignende måde tilberedt kùd
eller slagteaffald

1602 90 61

Andre varer med indhold af kùd eller slagteaffald, tilberedte eller konserverede, af hornkvñg, ikke kogt, stegt eller på lignende måde tilberedt; blandinger af sådant kùd eller slagteaffald med kogt, stegt eller på lignende måde tilberedt kùd eller slagteaffald

0102 10

Hornkvñg, levende, racerene avlsdyr

0206 10 91
0206 10 99

Spiseligt slagteaffald af hornkvñg, undtagen nyretap og mellemgulv, fersk
eller kùlet, undtagen til fremstilling af farmaceutiske produkter

0206 21 00
0206 22 90
0206 29 99

Spiseligt slagteaffald af hornkvñg, undtagen nyretap og mellemgulv, frosset,
undtagen til fremstilling af farmaceutiske produkter

0210 90 49

Spiseligt slagteaffald af hornkvñg, saltet, i saltlage, tùrret eller rùget, undtagen nyretap og mellemgulv

ex 1502 00 90

Talg af hornkvñg, rå eller usmeltet, også udpresset eller ekstraheret med
oplùsningsmidler

1602 50 31 til
1602 50 80

Andre varer af kùd eller slagteaffald, tilberedte eller konserverede, af hornkvñg, undtagen ikke kogt, stegt eller på lignende måde tilberedt, og blandinger af sådant kùd eller slagteaffald med kogt, stegt eller på lignende måde tilberedt kùd eller slagteaffald

1602 90 69

Andre varer med indhold af kùd eller slagteaffald, tilberedte eller konserverede, af hornkvñg, undtagen ikke kogt, stegt eller på lignende måde tilberedt,
og blandinger af sådant kùd eller slagteaffald med kogt, stegt eller på lignende måde tilberedt kùd eller slagteaffald

I denne forordning forstås ved:

a) »kvñg«: levende tamkvñg henhùrende under KN-kode ex 0102 10, 0102 90 05
til 0102 90 79
b) »voksent kvñg«: kvñg med en levende vñgt på over 300 kg.

AFSNIT I
DET INDRE MARKED

Artikel 2
For at fremme initiativer i erhvervslivet, der kan lette
tilpasningen af udbuddet til markedsbehovet, kan der
for de i artikel 1 nñvnte produkter trñffes fùlgende
fñllesskabsforanstaltninger:
a) foranstaltninger til muliggùrelse af en bedre avlsplanlñgning
b) foranstaltninger til fremme af en bedre organisation af produktion, forarbejdning og afsñtning

c) foranstaltninger til forbedring af kvaliteten
d) foranstaltninger, der skal muliggùre opstilling af
kort- eller langfristede prognoser på grundlag af
kendskab til de benyttede produktionsmidler
e) foranstaltninger, der skal gùre det lettere at konstatere markedsprisudviklingen.
De almindelige regler for disse foranstaltninger vedtages af Rådet efter proceduren i traktatens artikel 37,
stk. 2.
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Artikel 3

2.
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Den sñrlige prñmie ydes hùjst:

a) eÂn gang i dyrets levetid, efter at det har nået en
alder på 9 måneder, når der er tale om tyre, eller
b) to gange i dyrets levetid, når der er tale om stude:

I dette kapitel forstås ved:

Ð fùrste gang, når det er 9 måneder gammelt

a) »producent«: en individuel landbruger, fysisk eller
juridisk person, eller en sammenslutning af fysiske
eller juridiske personer, uanset sammenslutningens
eller dens medlemmers retlige status ifùlge national
ret, hvis bedrift ligger på Fñllesskabets område, og
som holder kvñg

3.

b) »bedrift«: de samlede produktionsenheder, som
producenten driver, og som ligger på en medlemsstats område

a) skal hvert dyr, for hvilket der ansùges om prñmie,
vñre holdt af producenten til opfedning i en periode, som skal fastlñgges nñrmere

c) »område«: en medlemsstat eller et område inden
for en medlemsstat efter den pågñldende medlemsstats valg
d) »tyr«: et ikke-kastreret handyr
e) »stud«: et kastreret handyr
f) »ammeko«: en ko, der tilhùrer en kùdrace eller er
fremkommet ved krydsning med en sådan race, og
som indgår i en besñtning, der er beregnet til
opdrñt af kalve til kùdproduktion
g) »kvie«: et hundyr på mindst 8 måneder, som
endnu ikke har kñlvet.

AFDELING 1

Prñmier

Underafdeling 1
Sñrlig prñmie

Artikel 4
1.
Oksekùdsproducenter, som på deres bedrift holder handyr, kan efter ansùgning herom få udbetalt en
sñrlig prñmie. Prñmien ydes i form af en årlig prñmie
pr. kalenderår og pr. bedrift inden for regionale lofter
for hùjst 90 dyr i hver af de i stk. 2 nñvnte aldersgrupper.

Ð anden gang, efter at det har nået en alder på 21
måneder.
For at der kan udbetales sñrlig prñmie

b) skal der for hvert dyr, indtil det slagtes eller udfùres, vñre udstedt et pas efter artikel 6 i Rådets forordning (EF) nr. 820/97 af 21. april 1997 om indfùrelse af en ordning for identifikation og registrering af kvñg og om mñrkning af oksekùd og oksekùdsprodukter (1) med alle relevante oplysninger
om dets prñmiestatus, eller, hvis et sådant pas ikke
foreligger, et tilsvarende administrativt dokument.
4.
Når det samlede antal tyre i alderen fra 9 måneder og stude i alderen fra 9 måneder til 20 måneder,
for hvilke der ansùges om prñmie, og som opfylder
betingelserne for ydelse af den sñrlige prñmie, i et
område overstiger det regionale loft, der er nñvnt i
bilag I, foretages der en forholdsmñssig nedsñttelse af
det samlede antal prñmieberettigede dyr efter stk. 2,
litra a) og b), pr. producent for det pågñldende år.
I denne artikel forstås ved regionalt loft det antal dyr,
der i et område og i et kalenderår kan modtage den
sñrlige prñmie.
5.
Som undtagelse fra stk. 1 og 4 kan medlemsstaterne
Ð på grundlag af objektive kriterier, som de fastlñgger, ñndre eller ophñve loftet på 90 dyr pr. bedrift
og aldersgruppe, og
Ð når de udùver denne befùjelse, beslutte at anvende
stk. 4 på en sådan måde, at de når op på de nedsñttelser, der er nùdvendige for at overholde det
gñldende regionale loft, uden at de bringer disse
nedsñttelser i anvendelse over for små producenter,
(1) EFT L 117 af 7.5.1997, s. 1.
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som ikke har indgivet ansùgning om den sñrlige
prñmie i det pågñldende år for mere end et mindsteantal af dyr, som den pågñldende medlemsstat
fastsñtter.
6.
Medlemsstaterne kan vedtage, at den sñrlige
prñmie ydes ved dyrets slagtning. I så fald erstattes
alderskriteriet i stk. 2, litra a), af en slagtet vñgt på
mindst 185 kg for tyre.
Prñmien udbetales eller tilbagebetales til producenterne.
Det Forenede Kongerige bemyndiges til at anvende en
anden ordning for ydelse af den sñrlige prñmie i
Nordirland end i resten af sit område.
7.

kan producenterne efter ansùgning herom få udbetalt
en tillñgsprñmie til den sñrlige prñmie (sñsonprñmie). Hvis begge de ovenfor nñvnte udlùsende satser
nås i Irland eller i Nordirland, anvendes prñmien dog
såvel i Irland som i Nordirland.
Ved anvendelse af denne artikel på Det Forenede Kongerige betragtes Nordirland som en sñrskilt enhed.
2.

Denne prñmie fastsñttes til:

Ð 72,45 EUR pr. dyr, der slagtes i de fùrste 15 uger i
et givet år
Ð 54,34 EUR pr. dyr, der slagtes i uge 16 og uge 17 i
et givet år

Prñmiebelùbet fastsñttes til:

a) for hver prñmieberettiget dyr:
Ð 160 EUR for kalenderåret 2000
Ð 185 EUR for kalenderåret 2001
Ð 210 EUR for kalenderåret 2002 og de fùlgende
kalenderår
b) for hver prñmieberettiget stud og aldersgruppe:
Ð 122 EUR for kalenderåret 2000
Ð 136 EUR for kalenderåret 2001
Ð 150 EUR for kalenderåret 2002 og de fùlgende
kalenderår.
8.
Gennemfùrelsesbestemmelserne til denne artikel
vedtages af Kommissionen efter proceduren i
artikel 43.

Underafdeling 2
Sñsonprñmie
Artikel 5
1.

26.6.1999

Ð 36,23 EUR pr. dyr, der slagtes i uge 18 til uge 21 i
et givet år, og
Ð 18,11 EUR pr. dyr, der slagtes i uge 22 og uge 23 i
et givet år.
3.
Hvis den i stk. 1, litra b), nñvnte sats under hensyn til nñstsidste punktum ikke nås, kan de medlemsstater, hvis producenter tidligere har modtaget sñsonprñmien, beslutte at yde denne prñmie til en sats på
60 % af de belùb, der er fastsat i stk. 2.
I så fald
a) kan den pågñldende medlemsstat beslutte kun at
yde denne prñmie i de fùrste to eller tre af ovennñvnte perioder
b) skal den pågñldende medlemsstat sikre, at foranstaltningen bliver finansielt neutral i det samme
regnskabsår ved tilsvarende at nedsñtte:
Ð den sñrlige prñmie, der ydes for stude i anden
aldersgruppe i denne medlemsstat, og/eller
Ð de supplerende betalinger, der finder sted efter
afdeling 2
og skal underrette Kommissionen om den foranstaltning, der er anvendt med henblik på nedsñttelse.

Når antallet af stude i en medlemsstat

a) der slagtes i et givet år, overstiger 60 % af de samlede årlige slagtninger af handyr
b) der slagtes i perioden fra 1. september til
30. november i et givet år, overstiger 35 % af de
samlede årlige slagtninger af stude

Ved anvendelse af denne foranstaltning betragtes
Irland og Nordirland som en enkelt enhed i forbindelse med beregningen af den i stk. 1, litra a), nñvnte
sats og dermed udbetaling af prñmien.
4.
For at det kan fastslås, om de i denne artikel
nñvnte procentsatser er blevet overskredet, tages der
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hensyn til de slagtninger, der er foretaget i lùbet af det
år, der ligger to år forud for det år, hvor det prñmieberettigede dyr blev slagtet.

3.
Producenternes ret til prñmie begrñnses af
anvendelsen af et individuelt loft som omhandlet i
artikel 7.

5.
Gennemfùrelsesbestemmelserne til denne artikel
vedtages af Kommissionen efter proceduren i
artikel 43.

4.

Prñmien for hvert prñmieberettiget dyr udgùr:

Ð 163 EUR for kalenderåret 2000
Ð 182 for kalenderåret 2001

Underafdeling 3
Ammekoprñmien

Artikel 6
1.
Producenter, der holder ammekùer på deres
bedrift, kan efter ansùgning herom få udbetalt en prñmie for ammekohold (ammekoprñmie). Prñmien ydes
i form af en årlig prñmie pr. producent inden for individuelle lofter.
2.

Ammekoprñmie ydes til alle producenter

a) som ikke leverer mñlk eller mejeriprodukter fra
deres bedrift i 12 måneder fra datoen for ansùgningens indgivelse.
Direkte salg af mñlk eller mejeriprodukter fra
bedrift til forbruger er dog ikke til hinder for
ydelse af prñmien
b) som leverer mñlk eller mejeriprodukter, hvis samlede individuelle referencemñngde i henhold til
artikel 4 i forordning (EéF) nr. 3950/92, ikke overstiger 120 000 kg. Medlemsstaterne kan dog på
grundlag af objektive kriterier, som de fastlñgger,
beslutte at ñndre eller ophñve dette kvantitative
loft

Ð 200 EUR for kalenderåret 2002 og de fùlgende
kalenderår.
5.
Medlemsstaterne kan yde en supplerende national ammekoprñmie på op til 50 EUR pr. dyr, forudsat
at dette ikke giver anledning til forskelsbehandling af
opdrñtterne i den pågñldende medlemsstat.
For bedrifter beliggende i en region som defineret i
artikel 3 og 6 i Rådets forordning (EF) nr. 1251/1999
af 21. juni 1999 om vedtagelse af generelle bestemmelser for strukturfondene (2) finansieres de fùrste 24,15
EUR pr. dyr af denne supplerende prñmie af Den
Europñiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget (EUGFL), Garantisektionen.
For bedrifter beliggende på hele en medlemsstats
område finansierer EUGFL, Garantisektionen, hele den
supplerende prñmie, hvis ammekùerne i den pågñldende medlemsstat udgùr mindst 30 % af det samlede
antal kùer, og hvis mindst 30 % af de slagtede handyr
tilhùrer kropsbygningsklasse S og E. Enhver overskridelse af disse procentsatser fastsñttes på grundlag af
gennemsnittet af de to år, der går forud for det år, for
hvilket prñmien ydes.
6.
Ved anvendelsen af denne artikel tages der kun
hensyn til kvier af kùdkvñgracer, eller som stammer
fra krydsninger med sådanne racer, og som tilhùrer en
besñtning, hvor der opdrñttes kalve med henblik på
kùdproduktion.

forudsat at de i mindst seks på hinanden fùlgende
måneder fra datoen for ansùgningens indgivelse har
holdt et antal ammekùer svarende til mindst 80 % og
et antal kvier svarende til hùjst 20 % af det antal, der
er ansùgt om prñmie for.

7.
Gennemfùrelsesbestemmelserne til denne artikel,
navnlig bestemmelserne vedrùrende definitionen af
begrebet ammeko i artikel 3, vedtages, og den gennemsnitlige mñlkeydelse fastsñttes af Kommissionen efter
proceduren i artikel 43.

For at fastslå antallet af prñmieberettigede dyr efter
fùrste afsnit, litra a) og b), fastslås det på grundlag af
prñmiemodtagerens individuelle referencemñngde, jf.
artikel 16, stk. 3, i Rådets forordning (EF) nr. 1255/
1999 af 17. maj 1999 om den fñlles markedsordning
for mñlk og mejeriprodukter (1), og den gennemsnitlige mñlkeydelse, om kùerne hùrer til en ammekobesñtning eller en malkekvñgsbesñtning.

Artikel 7
1.
Den 1. januar 2000 er en producents individuelle
loft lig med det antal ammekoprñmierettigheder, han
rådede over den 31. december 1999 ifùlge de relevante
fñllesskabsregler, i givet fald tilpasset i henhold til
stk. 3.

(1) Se side 48 i denne Tidende.

(2) EFT L 160 af 26.6.1999, s. 1.

L 160/30

De Europñiske Fñllesskabers Tidende

DA

2.
Medlemsstaterne tager de fornùdne skridt til at
sikre, at summen af prñmierettigheder på deres
område fra den 1. januar 2000 ikke overstiger de nationale lofter, der er anfùrt i bilag II, og at de nationale
reserver, der er nñvnt i artikel 9, kan oprettes.
3.
Hvis den i stk. 2 nñvnte tilpasning krñver en
nedsñttelse af producenternes individuelle lofter, foretages nedsñttelsen uden godtgùrelse og fastlñgges på
grundlag af objektive kriterier, herunder navnlig:
Ð producenternes udnyttelse af deres individiduelle
lofter i de tre referenceår forud for 2000
Ð ivñrksñttelse af et investerings- eller ekstensiveringsprogram i oksekùdssektoren
Ð sñrlige naturbetingede forhold eller anvendelse af
sanktioner, der medfùrer, at prñmien ikke udbetales eller udbetales med et nedsat belùb i mindst et
referenceår
Ð andre exceptionelle forhold, der har til fùlge, at
betalingerne for mindst et referenceår ikke svarer
til den faktiske situation i det foregående år.

26.6.1999

b) kan foreskrive, enten at overfùrsel af rettigheder
uden overdragelse af bedriften skal ske direkte mellem producenterne, eller at den skal ske via den
nationale reserve.
3.
Medlemsstaterne kan inden en dato, som skal
fastlñgges nñrmere, tillade midlertidige overfùrsler af
en del af prñmierettighederne, som den producent, der
råder over dem, ikke selv anvender.
4.
Gennemfùrelsesbestemmelserne til denne artikel
vedtages af Kommissionen efter proceduren i
artikel 43.
Disse
gennemfùrelsesbestemmelser
vedrùre:

kan

navnlig

Ð bestemmelser, hvorefter medlemsstaterne kan lùse
problemer i tilknytning til prñmierettigheder, der
overfùres af producenter, som ikke ejer de arealer,
hvor deres bedrift er beliggende, og
Ð specifikke regler for det minimumsantal, der kan
vñre genstand for en delvis overfùrsel.

4.
Prñmierettigheder, der er blevet inddraget i henhold til foranstaltningen i stk. 2, bortfalder.
5.
Gennemfùrelsesbestemmelserne til denne artikel
vedtages af Kommissionen efter proceduren i
artikel 43.

Artikel 8
1.
Når en producent sñlger eller på anden måde
overdrager sin bedrift, kan han overfùre alle sine
ammekoprñmierettigheder til den, der overtager
bedriften. Han kan også overfùre alle eller en del af
sine rettigheder til andre producenter uden at overdrage sin bedrift.
I tilfñlde af overfùrsel af prñmierettigheder uden overdragelse af bedriften overfùres en del af disse rettigheder, der ikke må overstige 15 %, uden godtgùrelse til
den nationale reserve i den medlemsstat, hvor bedriften er beliggende, til gratis omfordeling.
2.

Medlemsstaterne

a) trñffer de nùdvendige foranstaltninger for at hindre, at prñmierettigheder overfùres til områder,
som ligger uden for fùlsomme områder eller områder, hvor oksekùdsproduktionen er sñrlig vigtig for
den lokale ùkonomi

Artikel 9
1.
Medlemsstaterne skal have en national reserve af
ammekoprñmierettigheder.
2.
Alle prñmierettigheder, der inddrages efter
artikel 8, stk. 1, eller andre fñllesskabsbestemmelser,
lñgges til den nationale reserve, jf. dog artikel 7, stk. 4.
3.
Medlemsstaterne anvender deres nationale
reserve til inden for rammerne af denne reserve navnlig
at tildele prñmierettigheder til nytilkommende producenter, yngre landbrugere og andre producenter med
forrang.
4.
Gennemfùrelsesbestemmelserne til denne artikel
vedtages af Kommissionen efter proceduren i
artikel 43, navnlig:
Ð de foranstaltninger, der skal gñlde, hvis den nationale reserve i en medlemsstat ikke udnyttes
Ð foranstaltningerne vedrùrende uudnyttede prñmierettigheder, som er blevet tilbagefùrt til den nationale reserve.
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Artikel 10
1.
Som undtagelse fra artikel 6, stk. 3, kan medlemsstater, hvor over 60 % af ammekùerne og kvierne
holdes i bjergområder som defineret i artikel 18 i
Rådets forordning (EF) nr. 1257/1999 om stùtte til
udvikling af landdistrikterne fra Den Europñiske
Udviklings- og Garantifond for Landbruget (EUGFL)
og om ñndring og ophñvelse af visse forordninger (1),
beslutte at forvalte ammekoprñmien til kvier uafhñngigt af ammekoprñmien til ammekùer inden for grñnserne af et separat nationalt loft, som den pågñldende
medlemsstat fastsñtter.
Et sådant separat nationalt loft må ikke overstige
20 % af det nationale loft i den pågñldende medlemsstat, som er fastsat i bilag II til denne forordning.
Dette nationale loft nedsñttes med et belùb svarende
til det separate nationale loft.
Når det samlede antal kvier i en medlemsstat, som
udùver befùjelsen i henhold til fùrste afsnit, for hvilke
der er indgivet ansùgning, og som opfylder betingelserne for ydelse af ammekoprñmien, overstiger det
separate nationale loft, nedsñttes antallet af stùtteberettigede kvier pr. producent i det pågñldende år forholdsmñssigt.

L 160/31

b) kalve på mere end 1 og under 7 måneder og med
en slagtet vñgt på under 160 kg

forudsat at producenten har holdt dem i en nñrmere
bestemt periode.

2.

Prñmiebelùbet udgùr:

a) pr. prñmieberettiget dyr som nñvnt i stk. 1, litra a):
Ð 27 EUR for kalenderåret 2000
Ð 53 EUR for kalenderåret 2001
Ð 80 EUR for kalenderåret 2002 og de fùlgende
kalenderår

b) pr. prñmieberettiget dyr som nñvnt i stk. 1, litra b):
Ð 17 EUR for kalenderåret 2000

2.
Ved anvendelsen af denne artikel tages der kun
hensyn til kvier af kùdkvñgracer, eller som stammer
fra krydsninger med sådanne racer.

Ð 33 EUR for kalenderåret 2001

3.
Gennemfùrelsesbestemmelserne til denne artikel
vedtages af Kommissionen efter proceduren i
artikel 43.

Ð 50 EUR for kalenderåret 2002 og de fùlgende
kalenderår.

Underafdeling 4
Slagteprñmie

Artikel 11
1.
En producent, der holder kvñg på sin bedrift,
kan efter ansùgning opfylde betingelserne for ydelse af
slagteprñmie. Denne ydes inden for nationale lofter,
som skal fastsñttes, ved slagtning af prñmieberettigede
dyr eller ved udfùrsel af dem til et tredjeland.
Der kan ydes slagteprñmie til fùlgende:
a) tyre, stude, kùer og kvier fra en alder på 8 måneder
(1) Se side 80 i denne Tidende.

3.
De i stk. 1 omhandlede nationale lofter fastsñttes
for hver medlemsstat og separat for de to grupper dyr
i litra a) og b) i stk. 1. Hvert loft skal svare til det
antal dyr i de to grupper, der blev slagtet i den pågñldende medlemsstat i 1995, hvortil lñgges de dyr, der i
samme år blev udfùrt til tredjelande ifùlge oplysninger
fra Eurostat eller andre offentliggjorte, officielle statistiske oplysninger for 1995, som Kommissionen har
accepteret.

4.
Når det samlede antal dyr i en given medlemsstat, for hvilke der er indgivet ansùgning for en af de
to dyregrupper i stk. 1, litra a) eller b), og som opfylder betingelserne for ydelse af slagteprñmien, overstiger det nationale loft for denne gruppe, nedsñttes
antallet af alle prñmieberettigede dyr i denne gruppe
pr. producent i det pågñldende år forholdsmñssigt.

5.
Gennemfùrelsesbestemmelserne til denne artikel
vedtages af Kommissionen efter proceduren i
artikel 43.
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Underafdeling 5
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Ð som kan forhindre, at anvendelsen af belñgningsgraden omgås.

Belñgningsgrad
Underafdeling 6

Artikel 12
1.
Det samlede antal dyr, for hvilke der kan ydes
sñrlig prñmie og ammekoprñmie, er begrñnset af
anvendelsen af en belñgningsgrad på bedriften på 2
storkreaturer (SK) pr. ha og kalenderår. Denne belñgningsgrad udtrykkes som antallet af SK pr. grovfoderenhed, der anvendes til foder til bedriftens dyr. En
producent fritages dog for anvendelsen af belñgningsgraden, hvis det antal dyr på bedriften, der skal tages i
betragtning ved fastlñggelse af belñgningsgraden, ikke
overstiger 15 SK.
2.
Ved fastlñggelse af belñgningsgraden på bedriften medregnes fùlgende:
a) de handyr, ammekùer og kvier, får og/eller geder,
for hvilke der er indgivet prñmieansùgninger, og
de malkekùer, der er nùdvendige til produktion af
den samlede referencemñngde mñlk, som er tildelt
producenten. Det således opgjorte antal dyr omregnes til SK efter omregningstabellen i bilag III
b) foderarealet, som er det areal på bedriften, der i
hele kalenderåret er til rådighed til kvñg-, fåre- og/
eller gedehold. I dette areal medregnes ikke:
Ð bygninger, skove, damme og veje
Ð arealer, der anvendes til andre produktioner,
som er omfattet af ordninger med fñllesskabsstùtte, eller som anvendes til flerårige kulturer
eller gartnerikulturer, bortset fra grñsarealer
uden for omdrift, for hvilke der foretages arealbetalinger i henhold til artikel 17 i denne forordning og artikel 19 i forordning (EF)
nr. 1255/1999
Ð arealer, der er omfattet af stùtteordningen for
producenter af visse markafgrùder, anvendes i
forbindelse med stùtteordningen for tùrret
foder eller er omfattet af en national ordning
eller en fñllesskabsordning for udtagning af
landbrugsarealer.
Foderarealet omfatter arealer, der udnyttes i fñllesskab, og arealer, hvor der dyrkes blandede afgrùder.
3.
Gennemfùrelsesbestemmelserne til denne artikel
vedtages af Kommissionen efter proceduren i
artikel 43, navnlig bestemmelser
Ð vedrùrende arealer, der udnyttes i fñllesskab, og
arealer, hvor der dyrkes blandede afgrùder

Ekstensiveringsbelùb

Artikel 13
1.
Producenter, som får udbetalt sñrlig prñmie og/
eller ammekoprñmie, kan få udbetalt et ekstensiveringsbelùb.
2.
Ekstensiveringsbelùbet udgùr 100 EUR for hver
sñrlige prñmie og ammekoprñmie, der ydes, forudsat
at belñgningsgraden på bedriften i det pågñldende
kalenderår ikke overstiger 1,4 SK pr. ha.
Medlemsstaterne kan dog beslutte at yde ekstensiveringsbelùbet således:
a) i kalenderåret 2000 og 2001: 33 EUR ved en
belñgningsgrad på 1,6 SK pr. ha eller derover, men
ikke over 2,0 SK pr. ha, og 66 EUR ved en belñgningsgrad på mindre end 1,6 SK pr. ha
b) i kalenderåret 2002 og de fùlgende år: 40 EUR ved
en belñgningsgrad på 1,4 SK pr. ha eller derover,
men ikke over 1,8 SK pr. ha, og 80 EUR ved en
belñgningsgrad på mindre end 1,4 SK pr. ha.
3.

Ved anvendelsen af stk. 2 gñlder fùlgende:

a) uanset artikel 12, stk. 2, litra a), bestemmes bedriftens belñgningsgrad ved at tage hensyn til de handyr, kùer og kvier, der holdes på bedriften i det
pågñldende kalenderår, og til de får og/eller geder,
for hvilke der er indgivet prñmieansùgninger for
det samme kalenderår. Antallet af dyr omregnes til
SK ved hjñlp af omregningstabellen i bilag III
b) med forbehold af artikel 12, stk. 2, litra b), tredje
led, betragtes arealer, der anvendes til produktion
af markafgrùder som defineret i bilag I til Rådets
forordning (EF) nr. 1251/1999 af 17. maj 1999 om
indfùrelse af en stùtteordning for producenter af
visse markafgrùder (1), ikke som »foderareal«.
(1) Se side 1 i denne Tidende.
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c) ved beregning af belñgningsgraden skal det foderareal, der tages hensyn til, bestå af mindst 50 %
grñsarealer. »Grñsareal« defineres af medlemsstaterne. Denne definition skal mindst omfatte det kriterium, at grñsarealer er arealer, som ifùlge lokale
driftsmetoder er anerkendt som vñrende bestemt
til grñsning for kvñg og/eller får. Dette udelukker
dog ikke blandet brug af disse arealer (grñsareal,
hù, grñsensilage) i lùbet af samme år.
4.
Med forbehold af belñgningsgraden i stk. 2 kan
producenter i medlemsstater, hvor mere end 50 % af
mñlken produceres i bjergområder som defineret i
artikel 18 i forordning (EF) nr. 1257/1999, og hvis
bedrifter er beliggende i sådanne områder, modtage
ekstensiveringsbelùb efter stk. 2 for malkekùer, der
holdes på disse områder.
5.

Efter proceduren i artikel 43

Ð vedtager Kommissionen gennemfùrelsesbestemmelserne til denne artikel
Ð tilpasser Kommissionen om nùdvendigt de i stk. 2
nñvnte belùb, navnlig under hensyntagen til antallet af dyr, som belùbet kunne udbetales for i det
foregående kalenderår.

AFDELING 2

L 160/33

b) ammekùer
c) malkekùer
d) kvier.
2.
Betalingerne pr. dyr kan ydes som supplerende
belùb pr. slagteprñmieenhed som fastsat i artikel 11,
bortset fra kalve. I de ùvrige tilfñlde finder betalingerne pr. dyr sted:
a) på de sñrlige betingelser i artikel 16
b) på specifikke betingelser med hensyn til belñgningsgrad, som medlemsstaterne fastsñtter.
3.
De specifikke betingelser med hensyn til belñgningsgrad fastsñttes:
Ð på grundlag af foderarealet, jf. artikel 12, stk. 2,
litra b), dog med undtagelse af de arealer, der er
omfattet af arealbetalinger i henhold til artikel 17
Ð under hensyntagen navnlig til den pågñldende produktionstypes indvirkning på miljùet, den miljùmñssige fùlsomhed af de jorder, der anvendes til
opdrñt af kvñg, og de foranstaltninger, der er
ivñrksat for at stabilisere eller forbedre disse jorders miljùmñssige situation.

Supplerende betalinger
Artikel 16
Artikel 14
1.
Medlemsstaterne foretager supplerende betalinger
på årsbasis til producenterne på deres område for de
globale belùb, der er anfùrt i bilag IV. Disse betalinger
finder sted efter objektive kriterier, herunder bl.a. de
relevante produktionsstrukturer og -betingelser, og
navnlig på en sådan måde, at der sikres lige behandling af producenterne, og forvridning af markeds- og
konkurrencevilkårene undgås. Desuden må disse betalinger ikke vñre knyttet til udsving i markedspriserne.
2.
Supplerende betalinger kan finde sted i form af
betalinger pr. dyr (artikel 15) og/eller arealbetalinger
(artikel 17).

Artikel 15
1.

Betalinger pr. dyr foretages for:

a) handyr

1.
Betalingerne for handyr pr. kalenderår kan kun
ydes for et bestemt antal dyr i en medlemsstat:
Ð svarende til den pågñldende medlemsstats regionale loft i bilag I, eller
Ð svarende til antallet af handyr, hvortil der blev ydet
prñmie i 1997, eller
Ð svarende til det gennemsnitlige antal slagtninger af
handyr i årene 1997, 1998 og 1999 ifùlge oplysninger fra Eurostat eller andre offentliggjorte, officielle statistiske oplysninger for disse år, som Kommissionen har accepteret.
Medlemsstaterne kan også fastsñtte et maksimalt antal
handyr pr. bedrift på nationalt eller regionalt grundlag.
Kun handyr fra en alder på otte måneder kan komme i
betragtning. Hvis betalingerne pr. dyr sker på slagtetidspunktet, kan medlemsstaterne beslutte at lade
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denne betingelse erstatte af en slagtet vñgt på mindst
180 kg.
2.
Betalingerne for pr. ammekùer og kvier, som er
berettiget til ammekoprñmie i henhold til artikel 6,
stk. 4, og artikel 10, kan kun ydes som et supplerende
belùb pr. ammekoprñmieenhed som fastsat i artikel 6,
stk. 4.
3.
Betalingerne for malkekùer kan kun ydes som
belùb pr. ton prñmieberettiget referencemñngde, som
er til rådighed på bedriften, og som skal fastsñttes i
overensstemmelse med artikel 16, stk. 3, i forordning
(EF) nr. 1255/1999.
Artikel 15, stk. 2, litra b), finder ikke anvendelse.
4.
Betalingerne for andre kvier end de i stk. 2
omhandlede kan pr. medlemsstat og pr. kalenderår kun
ydes for et antal kvier svarende til det gennemsnitlige
antal slagtninger af kvier i årene 1997, 1998 og 1999
ifùlge oplysninger fra Eurostat eller andre offentliggjorte, officielle statistiske oplysninger for disse år,
som Kommissionen har accepteret.

Artikel 17
1.
Der foretages arealbetalinger pr. ha grñsareal
uden for omdrift
a) som producenterne kan udnytte i lùbet af det
pågñldende kalenderår
b) som ikke udnyttes for at opfylde de specifikke
betingelser med hensyn til belñgningsgrad, der er
nñvnt i artikel 15, stk. 3, og
c) for hvilket der ikke ansùges om stùtte i henhold til
stùtteordningen for producenter af visse markafgrùder, i henhold til stùtteordningen for tùrret
foder og i henhold til fñllesskabsstùtteordninger
for andre flerårige kulturer eller gartnerikulturer
for samme år.
2.
Grñsarealet uden for omdrift i et område, for
hvilket der kan foretages arealbetalinger, må ikke overstige det relevante regionale basisareal.
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3.
Arealbetalingen pr. ha, herunder arealbetalinger i
henhold til artikel 19 i forordning (EF) nr. 1255/1999,
må ikke overstige:
Ð 210 EUR for kalenderåret 2000
Ð 280 EUR for kalenderåret 2001
Ð 350 EUR for kalenderåret 2002 og de fùlgende
kalenderår.

Artikel 18
Inden den 1. januar 2000 giver medlemsstaterne Kommissionen nñrmere oplysninger om deres nationale
ordninger for supplerende betalinger. Eventuelle
ñndringer af disse ordninger meddeles Kommissionen
senest en måned efter vedtagelsen.

Artikel 19
Inden den 1. april 2004 forelñgger medlemsstaterne
Kommissionen en detaljeret rapport om gennemfùrelsen af denne afdeling.
Inden den 1. januar 2005 vurderer Kommissionen gennemfùrelsen af denne afdeling og undersùger fordelingen af fñllesskabsmidlerne mellem medlemsstaterne i
henhold til bilag IV, navnlig under hensyntagen til
udviklingen i medlemsstaternes andel i oksekùdsproduktionen i Fñllesskabet. Om nùdvendigt forelñgger
Kommissionen Rådet relevante forslag.

Artikel 20
Gennemfùrelsesbestemmelser til denne afdeling vedtages af Kommissionen efter proceduren i artikel 43.

AFDELING 3

Fñlles bestemmelser

Artikel 21
De regionale basisarealer fastsñttes af medlemsstaterne
som det gennemsnitlige antal ha grñsareal uden for
omdrift, der kunne bruges til opdrñt af kvñg i årene
1995, 1996 og 1997.

Direkte betalinger efter dette kapitel er betinget af, at
dyrene er identificeret og registreret i henhold til forordning (EF) nr. 820/97.
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Artikel 22
1.
Direkte betalinger efter dette afsnit, bortset fra
sñsonprñmien, finder sted umiddelbart efter inspektionerne, men tidligst den 16. oktober i det kalenderår,
som ansùgningen om betaling gñlder.
2.
Medmindre der er tale om behùrigt begrundede
undtagelsestilfñlde
Ð finder direkte betalinger efter dette kapitel sted
senest den 30. juni i året efter det kalenderår, som
ansùgningen om betaling gñlder
Ð udbetales sñsonprñmien umiddelbart efter inspektionerne og senest den 15. oktober i det kalenderår,
som ansùgningen om sñsonprñmie gñlder.
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3.
Gennemfùrelsesbestemmelserne til denne artikel
vedtages af Kommissionen efter proceduren i artikel 43.

Artikel 24
De direkte betalinger i afdeling 1 og 2 kan ñndres
efter proceduren i traktatens artikel 37, stk. 2, på baggrund af udviklingen i produktion, produktivitet og
markedsforhold.

Artikel 25
Udgifterne til de direkte betalinger i dette kapitel
betragtes som interventionsforanstaltninger i henhold
til artikel 2, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1258/1999.

Artikel 23
1.
Hvis restkoncentrationer af stoffer, der er forbudt
i henhold til Rådets direktiv 96/22/EF (1), eller restkoncentrationer af stoffer, der er tilladt i henhold til ovennñvnte direktiv, men som anvendes ulovligt, i henhold
til de relevante bestemmelser i Rådets direktiv 96/23/
EF (2), påvises i et dyr, der tilhùrer en producents
kvñgbesñtning, eller hvis et ikke-tilladt stof eller produkt eller et stof eller et produkt, der er tilladt i henhold til direktiv 96/22/EF, men som opbevares ulovligt,
bliver fundet i en hvilken som helst form på producentens bedrift, udelukkes den pågñldende producent for
det kalenderår, hvor påvisningen er sket, fra at modtage de belùb, der er fastsat i denne afdeling.
I gentagelsestilfñlde kan der alt efter overtrñdelsens
alvor fastsñttes en udelukkelsesperiode på indtil fem
år regnet fra det år, hvor det pågñldende gentagelsestilfñlde blev konstateret.
2.
Hvis dyrenes ejer eller den, der er ansvarlig for
dyrene, lñgger hindringer i vejen for udfùrelsen af den
inspektion og de prùveudtagninger, der er nùdvendige
for gennemfùrelsen af de nationale overvågningsplaner
for restkoncentrationer, eller for udfùrelsen af de
undersùgelser og den kontrol, der gennemfùres i henhold til direktiv 96/23/EF, finder sanktionerne i stk. 1
anvendelse.
(1) Rådets direktiv 96/22/EF af 29. april 1996 om forbud
mod anvendelse af visse stoffer med hormonal og thyreostatisk virkning og af b-agonister i husdyrbrug og om
ophñvelse af direktiv 81/602/EéF, 88/146/EéF og 88/
299/EéF (EFT L 125 af 23.5.1996, s. 3).
(2) Rådets direktiv 96/23/EF af 29. april 1996 om de kontrolforanstaltninger, der skal ivñrksñttes for visse stoffer
og restkoncentrationer heraf i levende dyr og produkter
heraf og om ophñvelse af direktiv 85/358/EéF og 86/
469/EéF og beslutning 89/187/EéF og 91/664/EéF (EFT
L 125 af 23.5.1996, s. 10).

KAPITEL 2
PRIVAT OG OFFENTLIG OPLAGRING

Artikel 26
1.
Fra den 1. juli 2002 kan der trñffes beslutning
om stùtte til privat oplagring, når den gennemsnitlige
markedspris i Fñllesskabet, der konstateres på grundlag af Fñllesskabets handelsklasseskema for slagtekroppe af voksent kvñg som fastsat i forordning
(EéF) nr. 1208/81 (i det fùlgende benñvnt »EF-handelsklasseskemaet«), udgùr og forventes fortsat at
udgùre mindre end 103 % af basisprisen.
2.
Basisprisen for slagtekroppe af handyr af kvalitet
R3 i EF-handelsklasseskemaet fastsñttes til 2 224 EUR
pr. ton.
3.
Der kan ydes stùtte til privat oplagring af fersk
eller kùlet kùd af voksent kvñg i form af hele og halve
kroppe, »quartiers compenseÂs«, forfjerdinger eller bagfjerdinger, der er klassificeret efter EF-handelsklasseskemaet.
4.
Rådet kan
artikel 37, stk. 2:

efter

proceduren

i

traktatens

Ð ñndre basisprisen, navnlig under hensyntagen til,
at det er nùdvendigt at fastsñtte prisen på et
sådant niveau, at den bidrager til at stabilisere markedspriserne, uden at der dog opstår strukturelle
overskud i Fñllesskabet
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Ð ñndre listen over produkter i stk. 3, der kan vñre
omfattet af stùtte til privat oplagring.

5.
Gennemfùrelsesbestemmelserne til denne artikel
vedtages, og beslutningen om stùtte til privat oplagring
trñffes af Kommissionen efter proceduren i artikel 43.

4.
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Efter proceduren i artikel 43

Ð fastlñgges de kategorier, kvaliteter eller kvalitetsgrupper af produkter, der kan gùres til genstand
for interventionsopkùb
Ð fastsñttes opkùbspriserne og de mñngder, interventionsopkùbet kan omfatte
Ð fastsñttes belùbet for den i stk. 2 nñvnte forhùjelse

Artikel 27

1.
Fra den 1. juli 2002 åbnes der for offentlig intervention, hvis den gennemsnitlige markedspris konstateret på grundlag af EF-handelsklasseskemaet som fastsat i forordning (EéF) nr. 1208/81 falder til under
1 560 EUR pr. ton i en medlemsstat eller et område i
en medlemsstat i to på hinanden fùlgende uger; i så
fald kan interventionsorganerne foretage opkùb af en
eller flere nñrmere bestemte kategorier, kvaliteter eller
kvalitetsgrupper fersk eller kùlet kùd henhùrende
under KN-kode 0201 10 00 og 0201 20 20 til
0201 20 50 med oprindelse i Fñllesskabet.

2.
For opkùb i henhold til stk. 1 accepteres kun
bud, som er lig med eller ligger under den gennemsnitlige markedspris, der er konstateret i en medlemsstat
eller et område i en medlemsstat, forhùjet med et
belùb, som skal fastsñttes på grundlag af objektive
kriterier.

3.
Opkùbspriserne og de mñngder, interventionsopkùbet kan omfatte, fastlñgges efter en licitationsprocedure og kan under sñrlige omstñndigheder fastsñttes pr. medlemsstat eller pr. område i en medlemsstat
på grundlag af de gennemsnitlige markedspriser, der er
konstateret. Ved licitationerne skal der sikres lige
adgang for alle interesserede. De åbnes på grundlag af
licitationsbetingelser, der om nùdvendigt skal fastsñttes under hensyntagen til handelsstrukturerne.

Ð vedtages gennemfùrelsesbestemmelserne til denne
artikel
Ð fastsñttes i givet fald de nùdvendige overgangsbestemmelser for gennemfùrelsen af denne ordning.
Kommissionen trñffer afgùrelse om:
Ð åbning af interventionsopkùbene, når betingelsen i
stk. 1 har vñret opfyldt i to på hinanden fùlgende
uger
Ð lukning af interventionsopkùbene, når betingelsen i
stk. 1 ikke har vñret opfyldt i mindst en uge.
Artikel 28
1.
Afsñtningen af de produkter, som interventionsorganerne opkùber i henhold til artikel 27 og 47 i
denne forordning og artikel 5 og 6 i forordning (EéF)
nr. 805/68, sker på sådanne vilkår, at enhver markedsforstyrrelse undgås, og at der sikres alle kùbere lige
adgang til produkterne og lige behandling.
2.
Gennemfùrelsesbestemmelserne til denne artikel,
navnlig vedrùrende salgspriserne, betingelserne for
udlagring og i givet fald for forarbejdning af de produkter, interventionsorganerne har opkùbt, vedtages af
Kommissionen efter proceduren i artikel 43.

AFSNIT II
SAMHANDELEN MED TREDJELANDE

Artikel 29
1.
Ved indfùrsel i Fñllesskabet af de i artikel 1,
stk. 1, litra a), nñvnte produkter skal der fremlñgges
en importlicens.
Ved indfùrsel i Fñllesskabet af de i artikel 1, stk. 1,
litra b), nñvnte produkter og ved udfùrsel fra Fñlles-

skabet af de i artikel 1, stk. 1, litra a) og b), nñvnte
produkter kan der krñves fremlagt en import- eller
eksportlicens.
Licensen udstedes af medlemsstaterne til enhver, der
anmoder herom, uanset hvor i Fñllesskabet den
pågñldende er etableret, uden at dette i ùvrigt anfñgter anvendelsen af artikel 32 og 33.
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Import- eller eksportlicensen gñlder for hele Fñllesskabet. Licensudstedelsen er betinget af, at der stilles sikkerhed for opfyldelsen af forpligtelsen til at gennemfùre indfùrslen eller udfùrslen inden for licensens gyldighedsperiode. Sikkerheden fortabes helt eller delvis,
hvis transaktionen ikke eller kun delvis har fundet sted
inden for nñvnte frist, undtagen i tilfñlde af force
majeure.

Med henblik herpå kontrolleres cif-importpriserne på
grundlag af de reprñsentative priser for det pågñldende produkt på verdensmarkedet eller Fñllesskabets
importmarked.

2.
Gennemfùrelsesbestemmelserne til denne artikel
vedtages af Kommissionen efter proceduren i
artikel 43. De kan navnlig vedrùre:

a) de produkter, for hvilke der kan anvendes tillñgsimporttold i henhold til artikel 5 i landbrugsaftalen

a) licensernes gyldighedsperiode

b) de ùvrige kriterier, som er nùdvendige for at sikre,
at stk. 1 anvendes i overensstemmelse med artikel 5
i landbrugsaftalen.

b) listen over de produkter, for hvilke der krñves
import- eller eksportlicens efter stk. 1, andet afsnit.

Artikel 30
Medmindre andet er fastsat i denne forordning, anvendes toldsatserne i den fñlles toldtarif for de i artikel 1
nñvnte produkter.

Artikel 31
1.
For at undgå eller afhjñlpe skadelige virkninger
for Fñllesskabets marked af indfùrsel af bestemte landbrugsprodukter i artikel 1 pålñgges indfùrsel af et eller
flere af disse produkter til toldsatsen i artikel 30 en tillñgsimporttold, hvis betingelserne i artikel 5 i den
aftale om landbrug, der i henhold til traktatens
artikel 300 er indgået under de multilaterale handelsforhandlinger i Uruguay-rundens regi, er opfyldt, undtagen i tilfñlde hvor der ikke er risiko for, at indfùrslen skaber forstyrrelser på Fñllesskabets marked, eller
hvor virkningerne ikke står i forhold til det mål, der
sùges opnået.
2.
De udlùsningspriser, under hvilke der kan pålñgges en tillñgsimporttold, er dem, som Fñllesskabet
meddeler Verdenshandelsorganisationen.
De mñngder, der skal overskrides, for at der pålñgges
en tillñgsimporttold, fastlñgges navnlig på grundlag af
indfùrslen til Fñllesskabet i de tre år, der går forud for
det år, hvor de i stk. 1 nñvnte skadelige virkninger
opstår eller vil kunne opstå.
3.
De importpriser, der tages i betragtning ved
pålñggelse af en tillñgsimporttold, fastlñgges på
grundlag af cif-importpriserne for den pågñldende sending.

4.
Kommissionen vedtager gennemfùrelsesbestemmelserne til denne artikel efter proceduren i artikel 43.
De omfatter navnlig:

Artikel 32
1.
De toldkontingenter for de i artikel 1 nñvnte
produkter, der fùlger af de aftaler, som indgået i henhold til traktatens artikel 300, eller af andre af Rådet
vedtagne retsakter, åbnes og forvaltes af Kommissionen efter bestemmelser, der er fastlagt efter proceduren
i artikel 43.
For så vidt angår importkontingentet på 50 000 tons
frosset kùd henhùrende under KN-kode 0202 20 30,
0202 30 og 0206 29 91 og bestemt til forarbejdning
kan Rådet, der trñffer afgùrelse med kvalificeret flertal
på forslag af Kommissionen, bestemme, at dette kontingent helt eller delvis vedrùrer tilsvarende mñngder
kvalitetskùd, og anvende en omregningssats på 4,375.
2.
Forvaltningen af kontingenterne kan gennemfùres
efter en af fùlgende metoder eller ved en kombination
af disse metoder:
Ð en metode, der er baseret på den kronologiske rñkkefùlge af indgivelsen af ansùgninger (»fùrst til
mùlle«-princippet)
Ð en metode, der går ud på fordeling i forhold til de
mñngder, der er indgivet ansùgning for (metoden
»samtidig behandling«)
Ð en metode, hvor der tages hensyn til de traditionelle handelsstrùmme (metoden »traditionelle
importùrer/nye mùnstre«).
Der kan fastsñttes andre hensigtsmñssige metoder.
De må ikke medfùre forskelsbehandling af de berùrte
erhvervsdrivende.
3.
Forvaltningsmetoden skal i givet fald tage hensyn
til forsyningsbehovene på Fñllesskabets marked og til
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nùdvendigheden af at sikre ligevñgten på dette marked, idet der dog kan tages udgangspunkt i metoder,
der tidligere måtte vñre blevet anvendt til forvaltning
af kontingenter svarende til dem, der er omhandlet i
stk. 1, jf. dog de rettigheder, der fùlger af de aftaler,
der er indgået inden for rammerne af handelsforhandlingerne under Uruguay-runden.

De kan differentieres efter destination, når situationen
i den internationale handel eller sñrlige krav på visse
markeder gùr det nùdvendigt.

4.
De i stk. 1 omhandlede bestemmelser fastsñtter
åbning af årlige kontingenter, om nùdvendigt med en
hensigtsmñssig tidsfordeling, fastlñgger den forvaltningsmetode, der skal anvendes, og omfatter, hvis dette
er relevant:

a) med regelmñssige tidsintervaller

a) bestemmelser, der giver sikkerhed for produktets
art, afsendelsessted og oprindelse, og
b) bestemmelser om anerkendelse af det dokument,
der muliggùr kontrol af garantierne med henblik
på den i litra a) nñvnte sikkerhed, og
c) betingelserne for udstedelse af importlicenser og
licensernes gyldighedsperiode.

Artikel 33
1.
For at muliggùre udfùrsel af de i artikel 1 nñvnte
produkter på grundlag af de noteringer eller priser, der
gñlder på verdensmarkedet for disse produkter, og
inden for de grñnser, der fùlger af aftaler, der er indgået i henhold til traktatens artikel 300, kan forskellen
mellem disse noteringer eller priser og fñllesskabspriserne udlignes ved en eksportrestitution.
2.
Den fremgangsmåde, der skal fastlñgges for tildeling af de mñngder, der kan udfùres med restitution,
skal vñre:
a) den, der passer bedst til produktets art og til situationen på det pågñldende marked, således at de
disponible ressourcer udnyttes så effektivt som
muligt under hensyn til fñllesskabseksportens
effektivitet og struktur, uden at dette dog må fùre
til forskelsbehandling mellem store og små
erhvervsdrivende
b) den, der administrativt set er mindst byrdefuld for
de erhvervsdrivende under hensyn til kravene til
forvaltningen
c) af en sådan art, at der ikke sker nogen form for
forskelsbehandling mellem de berùrte erhvervsdrivende.
3.

Restitutionerne er ens for hele Fñllesskabet.

Restitutionerne fastsñttes af Kommissionen efter proceduren i artikel 43. Fastsñttelsen kan ske, navnlig:

b) som et supplement ved licitation for begrñnsede
mñngder af produkter, for hvilke denne procedure
forekommer hensigtmñssig.
Medmindre fastsñttelsen sker ved licitation, fastsñttes
listen over produkter, for hvilke der ydes restitution,
samt restitutionens stùrrelse mindst en gang hver tredje
måned. Restitutionerne kan dog fastholdes på samme
niveau i mere end tre måneder eller om fornùdent
ñndres af Kommissionen inden for tidsintervallet efter
anmodning herom fra en medlemsstat eller på Kommissionens eget initiativ.
4.
Restitutionerne fastsñttes under hensyn til fùlgende:
a) situationen og den forventede udvikling i:
Ð priserne for oksekùdsprodukter og de disponible mñngder på Fñllesskabets marked
Ð priserne for oksekùdsprodukter på verdensmarkedet
b) målet med den fñlles markedsordning for oksekùd,
som er at sikre disse markeder en ligevñgt og en
naturlig udvikling, for så vidt angår priser og handel
c) de begrñnsninger, der fùlger af de aftaler, der er
indgået i henhold til traktatens artikel 300
d) behovet for at undgå forstyrrelser på Fñllesskabets
marked
e) det ùkonomiske aspekt i forbindelse med de
påtñnkte udfùrsler.
Der tages desuden sñrligt hensyn til nùdvendigheden
af at skabe ligevñgt mellem anvendelsen af fñllesskabsbasisprodukter med henblik på udfùrsel til tredjelande af forarbejdede produkter og anvendelsen af
produkter fra disse lande, der tillades indfùrt til forñdling.
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5.
De i stk. 1 nñvnte fñllesskabspriser fastsñttes
under hensyn til:
Ð priserne på Fñllesskabets reprñsentative markeder
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på licensen, eller en anden destination, for hvilken
restitutionen var fastsat, uden at dette berùrer
stk. 3, litra b). Der kan gùres undtagelser fra denne
bestemmelser efter proceduren i artikel 43, såfremt
der fastlñgges betingelser, der frembyder tilsvarende garantier.

Ð eksportpriserne.
Fastsñttelsen af de i stk. 1 nñvnte priser i den internationale handel sker under hensyn til:

Desuden er ydelse af restitution for eksport af levende
dyr betinget af, at dyrevelfñrdsbestemmelserne i fñllesskabsforskrifterne, navnlig om beskyttelse af dyr
under transport, overholdes.

Ð priserne på tredjelandenes markeder
Ð de gunstigste priser ved indfùrsel i tredjelande, der
er bestemmelseslande, fra andre tredjelande
Ð de i de udfùrende tredjelande konstaterede producentpriser, i givet fald under hensyntagen til de tilskud, der ydes af disse lande
Ð tilbudspriserne franko Fñllesskabets grñnse.
6.
Restitutionen ydes kun efter anmodning herom
og mod fremlñggelse af den pågñldende eksportlicens.
7.
Det restitutionsbelùb, der skal anvendes ved
udfùrsel af de i artikel 1 nñvnte produkter, er det, der
gñlder på dagen for licensansùgningen, og, hvis der er
tale om differentierede restitutioner, som gñlder
samme dag:
a) for den i licensen angivne destination, eller

10.
Medmindre der er indrùmmet en undtagelse
efter proceduren i artikel 43, ydes der ingen eksportrestitution for produkter, der indfùres fra tredjelande og
genudfùres til tredjelande, jf. dog stk. 9, fùrste led.
11.
Overholdelse af de mñngdemñssige begrñnsninger, der fùlger af de aftaler, der er indgået i henhold
til traktatens artikel 300, sikres på grundlag af de eksportlicenser, der udstedes for de deri fastsatte referenceperioder, og som gñlder for de pågñldende produkter. For så vidt angår overholdelsen af de forpligtelser,
der fùlger af de aftaler, der er indgået inden for rammerne af de multilaterale handelsforhandlinger under
Uruguay-runden, berùres eksportlicensernes gyldighed
ikke af referenceperiodens udlùb.
12.
Gennemfùrelsesbestemmelserne til denne artikel,
herunder bestemmelser om genfordeling af de ikke tildelte eller ikke opbrugte mñngder, der kan eksporteres, vedtages af Kommissionen efter proceduren i
artikel 43.

b) for den faktiske destination, hvis denne afviger fra
den destination, der er anfùrt på licensen. I så fald
må belùbet ikke overstige det belùb, der gñlder for
den i licensen angivne destination.

For så vidt angår stk. 9, sidste afsnit, kan gennemfùrelsesbestemmelserne også omfatte sñrlige betingelser for
import til tredjelande.

For at undgå misbrug af fleksibiliteten i dette stykke
kan der trñffes passende foranstaltninger.

Artikel 34

8.
Stk. 6 og 7 kan efter proceduren i artikel 43 fraviges for de i artikel 1 nñvnte produkter, hvis der ydes
restitution for disse produkter i forbindelse med fùdevarehjñlp.

1.
I det omfang det er nùdvendigt for, at den fñlles
markedsordning for oksekùd kan fungere bedst muligt,
kan Rådet, der trñffer afgùrelse med kvalificeret flertal
på forslag af Kommissionen, i sñrlige tilfñlde helt eller
delvis udelukke anvendelsen af proceduren for aktiv
eller passiv forñdling for de i artikel 1 nñvnte produkter.

9.

Restitutionen ydes, når det godtgùres:

Ð at produkterne har oprindelse i Fñllesskabet
Ð at produkterne er udfùrt fra Fñllesskabet, og
Ð hvis der er tale om en differentieret restitution, at
produkterne har nået den destination, der er anfùrt

2.
Hvis den i stk. 1 nñvnte situation er af sñrligt
hastende karakter, og Fñllesskabets marked forstyrres
eller trues af forstyrrelse på grund af proceduren for
aktiv eller passiv forñdling, kan bestemmelserne i
stk. 1 fraviges, og Kommissionen trñffer på anmodning fra en medlemsstat eller på eget initiativ de nùdvendige foranstaltninger, som meddeles Rådet og med-
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lemsstaterne. De pågñldende foranstaltninger kan ikke
anvendes i mere end seks måneder og trñder straks i
kraft. Har Kommissionen fået forelagt en anmodning
fra en medlemsstat, trñffer den afgùrelse herom senest
en uge efter anmodningens modtagelse.
3.
Enhver medlemsstat kan indbringe den af Kommissionen trufne afgùrelse for Rådet inden for en frist
på en uge efter meddelelsesdagen. Rådet, der trñffer
afgùrelse med kvalificeret flertal, kan bekrñfte, ñndre
eller ophñve Kommissionens afgùrelse. Har Rådet
ikke truffet en afgùrelse senest tre måneder efter, at det
har fået sagen forelagt, anses Kommissionens afgùrelse
for ophñvet.
Artikel 35
1.
De almindelige regler for fortolkningen af den
kombinerede nomenklatur og de sñrlige regler for
dens anvendelse gñlder ved tariferingen af de produkter, der er omfattet af denne forordning. Den toldnomenklatur, der fùlger af anvendelsen af denne forordning, optages i den fñlles toldtarif.
2.
Medmindre andet er bestemt i denne forordning
eller vedtaget i henhold til en af dens bestemmelser, er
fùlgende forbudt i samhandelen med tredjelande:
Ð opkrñvning af afgifter med samme virkning som
told
Ð anvendelse af kvantitative restriktioner eller foranstaltninger med tilsvarende virkning.
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Artikel 36
1.
Bliver Fñllesskabets marked for et eller flere af
de i artikel 1 nñvnte produkter på grund af indfùrsler
eller udfùrsler udsat for eller truet af alvorlige forstyrrelser, som kan bringe virkeliggùrelsen af de i traktatens artikel 33 nñvnte mål i fare, kan der anvendes
egnede foranstaltninger i samhandelen med tredjelande, indtil forstyrrelsen eller faren herfor er ophùrt.
Rådet, der trñffer afgùrelse med kvalificeret flertal på
forslag af Kommissionen, vedtager de almindelige gennemfùrelsesbestemmelser til dette stykke og fastlñgger,
i hvilke tilfñlde og inden for hvilke grñnser medlemsstaterne kan trñffe beskyttelsesforanstaltninger.
2.
Indtrñder den i stk. 1 nñvnte situation, trñffer
Kommissionen på begñring af en medlemsstat eller på
eget initiativ bestemmelse om de nùdvendige foranstaltninger, som meddeles medlemsstaterne og straks
bringes i anvendelse. Har Kommissionen fået forelagt
en begñring fra en medlemsstat, trñffer den afgùrelse
herom senest tre arbejdsdage efter begñringens modtagelse.
3.
Enhver medlemsstat kan inden for en frist på tre
arbejdsdage efter meddelelsesdagen indbringe den af
Kommissionen trufne foranstaltning for Rådet. Rådet
trñder straks sammen. Rådet kan med kvalificeret flertal ñndre eller ophñve den pågñldende foranstaltning
senest en måned efter den dag, hvor den blev indbragt.
4.
Denne artikel anvendes under iagttagelse af de
forpligtelser, der fùlger af de aftaler, som er indgået i
henhold til traktatens artikel 300, stk. 2.

AFSNIT III
ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Artikel 37
Medlemsstaterne registrerer priserne for kvñg og kùd
af kvñg på grundlag af bestemmelser, der fastsñttes af
Kommissionen efter proceduren i artikel 43.

2.
Gennemfùrelsesbestemmelserne til denne artikel
vedtages af Kommissionen efter proceduren i
artikel 43.

Artikel 39
Artikel 38
1.
Konstateres der på Fñllesskabets marked en
vñsentlig prisstigning eller et vñsentligt prisfald, og
må det påregnes, at denne situation kan vedvare, og at
markedsforstyrrelser dermed indtrñder eller truer med
at indtrñde, kan de nùdvendige foranstaltninger trñffes.

For at tage hensyn til de begrñnsninger i den frie vareomsñtning, der kan fùlge af anvendelsen af foranstaltninger til bekñmpelse af udbredelsen af sygdomme hos
dyr, kan der efter proceduren i artikel 43 trñffes undtagelsesforanstaltninger for at stùtte det marked, som
berùres af disse begrñnsninger. Disse foranstaltninger
må kun trñffes i det omfang og for det tidsrum, det er
strengt nùdvendigt for at stùtte dette marked.
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Artikel 40
Medmindre andet er fastsat i denne forordning, finder
traktatens artikel 87, 88 og 89 anvendelse på produktion af og handel med de i artikel 1 nñvnte produkter.

L 160/41

ves af reprñsentanterne for medlemsstaterne, den
vñgt, der er fastlagt i nñvnte artikel. Formanden deltager ikke i afstemningen.
3. a) Kommissionen vedtager foranstaltninger, som
straks finder anvendelse.

Artikel 41

b) Såfremt disse foranstaltninger ikke er i overensstemmelse med komiteÂens udtalelse, meddeles
de omgående Rådet af Kommissionen. I så fald:

Medlemsstaterne og Kommissionen meddeler hinanden
de oplysninger, der er nùdvendige for gennemfùrelse af
denne forordning. De oplysninger, der skal meddeles,
fastlñgges efter proceduren i artikel 43. Efter samme
procedure vedtages de nñrmere bestemmelser om meddelelse og udbredelse af disse oplysninger.

Ð kan Kommissionen udsñtte gennemfùrelsen
af de foranstaltninger, den har truffet afgùrelse om, i et tidsrum på hùjst en måned
Ð kan Rådet med kvalificeret flertal trñffe en
anden afgùrelse inden for det tidsrum, der
er nñvnt i foregående led.

Artikel 42
Der nedsñttes en forvaltningskomiteÂ for oksekùd (i det
fùlgende benñvnt »komiteÂen«), som består af reprñsentanter for medlemsstaterne og har en reprñsentant
for Kommissionen som formand.
Artikel 43
1.
Når der henvises til proceduren i denne artikel,
indbringer formanden sagen for komiteÂen, enten på
eget initiativ eller efter anmodning fra en medlemsstats
reprñsentant.
2.
Kommissionens
reprñsentant
forelñgger
komiteÂen et udkast til de foranstaltninger, der skal
trñffes. KomiteÂen afgiver en udtalelse om dette udkast
inden for en frist, som formanden kan fastsñtte under
hensyn til, hvor meget spùrgsmålet haster. Den udtaler
sig med det flertal, som er fastsat i traktatens
artikel 205, stk. 2, for vedtagelse af de afgùrelser, som
Rådet skal trñffe på forslag af Kommissionen. Ved
afstemninger i komiteÂen tillñgges de stemmer, der afgi-

Artikel 44
KomiteÂen kan undersùge ethvert andet spùrgsmål, som
formanden forelñgger den enten på eget initiativ eller
på begñring af en medlemsstats reprñsentant.

Artikel 45
Forordning (EF) nr. 1258/1999 og gennemfùrelsesbestemmelserne hertil finder anvendelse på de i artikel 1
nñvnte produkter.

Artikel 46
Ved denne forordnings anvendelse skal der tages hensyn til både de i traktatens artikel 33 og de i traktatens
artikel 131 nñvnte mål.

AFSNIT IV
OVERGANGSBESTEMMELSER OG AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 47
1.
Indtil den 30. juni 2002 kan produkter som
omhandlet i stk. 2 sammenholdt med artikel 26, stk. 1,
opkùbes af interventionsorganerne i henhold til denne
artikel for at forebygge eller afbùde en vñsentlig nedgang i priserne.

2.
Hvis betingelserne i stk. 3 er opfyldt, kan det
besluttes, at interventionsorganerne i en eller flere
medlemsstater eller i et område i en medlemsstat ved
offentlige licitationer opkùber en eller flere nñrmere
bestemte kategorier, kvaliteter eller kvalitetsgrupper
fersk eller kùlet kùd henhùrende under KN-kode
0201 10 00 og 0201 20 20 til 0201 20 50 med oprindelse i Fñllesskabet for at sikre en rimelig stùtte til
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markedet på baggrund af den sñsonmñssige udvikling
i slagtningerne.
Disse opkùb må for Fñllesskabet som helhed ikke
overstige 350 000 tons om året.
Rådet, som trñffer afgùrelse med kvalificeret flertal på
forslag af Kommissionen, kan ñndre denne mñngde.
3.
For hver kvalitet eller kvalitetsgruppe, der kan
gùres til genstand for interventionsopkùb, kan licitationerne åbnes efter proceduren i stk. 8, når fùlgende to
forhold foreligger samtidig i en medlemsstat eller i et
område i en medlemsstat i to på hinanden fùlgende
uger:
Ð den gennemsnitlige markedspris i Fñllesskabet
konstateret på grundlag af EF-handelsklasseskemaet for slagtekroppe af voksent kvñg udgùr
under 84 % af interventionsprisen
Ð den gennemsnitlige markedspris konstateret på
grundlag af nñvnte skema i medlemsstaten, i medlemsstaterne eller i et eller flere områder i en medlemsstat udgùr under 80 % af interventionsprisen.
Interventionsprisen fastsñttes til:
Ð 3 475 EUR/t i perioden fra 1. januar til 30. juni
2000
Ð 3 242 EUR/t i perioden fra 1. juli 2000 til 30. juni
2001

for slagtekroppe af voksent kvñg i to på hinanden fùlgende uger udgùr under 78 % af interventionsprisen,
og hvis den gennemsnitlige markedspris for ikkekastrerede handyr på under to år eller for kastrerede
handyr konstateret på grundlag af EF-handelsklasseskemaet for slagtekroppe af voksent kvñg i en medlemsstat eller områder i en medlemsstat udgùr under
60 % af interventionsprisen. I så fald foretages opkùb
for de pågñldende kategorier i de medlemsstater eller
områder i en medlemsstat, hvor prisniveauet ligger
under denne grñnse.
Med forbehold af stk. 6 accepteres alle bud i forbindelse med disse opkùb.
De mñngder, der opkùbes i overensstemmelse med
nñrvñrende stykke, tages ikke i betragtning ved
anvendelsen af de i stk. 2 nñvnte lofter for opkùbene.
6.
I forbindelse med de i stk. 2 og 5 nñvnte opkùbsordninger accepteres kun bud, som er lig med eller ligger under den gennemsnitlige markedspris, der er konstateret i en medlemsstat eller et område i en medlemsstat, forhùjet med et belùb, som skal fastlñgges på
grundlag af objektive kriterier.
7.
For hver kvalitet eller kvalitetsgruppe, der kan
gùres til genstand for interventionsopkùb, fastlñgges
opkùbspriserne og de mñngder, interventionsopkùbet
kan omfatte, i forbindelse med licitationerne, og de
kan under sñrlige omstñndigheder fastsñttes efter
medlemsstat eller område i en medlemsstat i forhold
til de gennemsnitlige markedspriser, der er konstateret.
Ved licitationerne skal der sikres lige adgang for alle
interesserede. Licitationerne åbnes på grundlag af licitationsbetingelser, der i givet fald skal fastsñttes under
hensyntagen til handelsstrukturerne.
8.

Ð 3 013 EUR/t i perioden fra 1. juli 2001 til 30. juni
2002.
4.
Licitationerne for en eller flere kvaliteter eller
kvalitetsgrupper suspenderes, når en af fùlgende to
situationer gùr sig gñldende:
Ð de to forhold, der er nñvnt i stk. 3, foreligger ikke
lñngere samtidig i to på hinanden fùlgende uger
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Efter proceduren i artikel 43:

Ð fastlñgges de kategorier, kvaliteter eller kvalitetsgrupper af produkter, der kan gùres til genstand
for interventionsopkùb
Ð trñffes der beslutning om licitationernes åbning
eller genåbning og om deres suspension i det i
stk. 4, andet led, nñvnte tilfñlde
Ð fastsñttes opkùbspriserne og de mñngder, interventionsopkùbet kan omfatte

Ð interventionsopkùbene er ikke lñngere hensigtsmñssige ud fra de i stk. 2 nñvnte kriterier.

Ð fastsñttes belùbet for den i stk. 6 nñvnte forhùjelse

5.
Interventionen åbnes ligeledes, hvis den gennemsnitlige pris på Fñllesskabets marked for ikke-kastrerede handyr på under to år eller for kastrerede handyr
konstateret på grundlag af EF-handelsklasseskemaet

Ð vedtages gennemfùrelsesbestemmelserne til denne
artikel, navnlig de bestemmelser, der tager sigte på
at forebygge en nedadgående tendens i markedspriserne
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Ð fastsñttes i givet fald de nùdvendige overgangsbestemmelser for gennemfùrelsen af denne ordning.
Kommissionen trñffer afgùrelse om:
Ð åbning af de i stk. 5 nñvnte interventioner samt
om suspension heraf, hvis en eller flere af betingelserne i nñvnte stykke ikke lñngere er opfyldt
Ð suspension af de i stk. 4, fùrste led, nñvnte opkùb.
Artikel 48

L 160/43

2.
Henvisninger til forordning (EéF) nr. 805/68
betragtes som henvisninger til nñrvñrende forordning
og lñses i overensstemmelse med sammenligningstabellen i bilag V.
Artikel 50
Efter proceduren i artikel 43 vedtager Kommissionen:
Ð de foranstaltninger, der er nùdvendige for at lette
overgangen fra ordningen i forordning (EéF)
nr. 805/68 til ordningen i nñrvñrende forordning

1.
Indtil den 30. juni 2002 kan det besluttes at yde
stùtte til privat oplagring af de i artikel 26, stk. 3,
nñvnte produkter.

Ð de foranstaltninger, der er nùdvendige for at lùse
specifikke praktiske problemer. Sådanne foranstaltninger kan Ð i behùrigt begrundede tilfñlde Ð
afvige fra visse dele af nñrvñrende forordning.

2.
Gennemfùrelsesbestemmelserne for stùtte til privat oplagring vedtages, og ydelsen af stùtte til privat
oplagring besluttes af Kommissionen efter proceduren
i artikel 43.

Artikel 51

Artikel 49
1.
Forordning (EéF) nr. 805/68, (EéF) nr. 989/68,
(EéF) nr. 98/69 og (EéF) nr. 1892/87 ophñves.

Denne forordning trñder i kraft på dagen for offentliggùrelsen De Europñiske Fñllesskabers Tidende.
Den anvendes fra den 1. januar 2000, bortset fra
artikel 18, der anvendes fra denne forordnings ikrafttrñdelse.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gñlder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfñrdiget i Bruxelles, den 17. maj 1999.
På Rådets vegne
K.-H. FUNKE

Formand
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BILAG I
SáRLIG PRáMIE
Regionale lofter i medlemsstaterne i henhold til artikel 4, stk. 4
Belgien

235 149

Danmark

277 110

Tyskland
Grñkenland

1 782 700
143 134

Spanien

713 999

Frankrig
Irland

1 754 732 (1)
1 077 458

Italien

598 746

Luxembourg

18 962

Nederlandene
éstrig

157 932
423 400

Portugal

175 075 (2)

Finland
Sverige

250 000
250 000
1 419 811 (3)

Det Forenede Kongerige

(1) Uden at dette berùrer de specifikke regler i Rådets forordning (EéF) nr. 3763/91 af 16. december 1991 om sñrlige foranstaltninger for visse landbrugsprodukter til fordel for de oversùiske franske departementer (EFT L 356
af 24.12.1991, s. 1). Forordningen er senest ñndret ved forordning (EF) nr. 2598/95 (EFT L 267 af 9.11.1995,
s. 1).
(2) Ekstensiveringsprogrammet i Rådets forordning (EF) nr. 1017/94 af 26. april 1994 om omstilling fra markafgrùder til ekstensiv husdyrproduktion på jorder i Portugal (EFT L 112 af 3.5.1994, s. 1) ikke indbefattet. Forordningen er ñndret ved forordning (EF) nr. 1461/95 (EFT L 144 af 28.6.1995, s. 4).
(3) Dette loft forhùjes midlertidigt med 100 000 til 1 519 811, indtil levende dyr på under seks måneder kan udfùres.

BILAG II
AMMEKOPRáMIE
Nationale lofter i henhold til artikel 7, stk. 2, gñldende fra 1. januar 2000
Belgien

394 253

Danmark

112 932

Tyskland
Grñkenland

639 535
138 005

Spanien

1 441 539

Frankrig (1)
Irland

3 779 866
1 102 620

Italien

621 611

Luxembourg
Nederlandene
éstrig

18 537
63 236
325 000

2

Portugal ( )
Finland
Sverige
Det Forenede Kongerige

277 539
55 000
155 000
1 699 511

(1) Det specifikke loft i artikel 5, stk. 3, i forordning (EéF) nr. 3763/91 ikke indbefattet.
(2) Den specifikke reserve i artikel 2 i forordning (EF) nr. 1017/94 ikke indbefattet.
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BILAG III
Omregningstabel for storkreaturer (SK) i henhold til artikel 12 og 13
Handyr og kvier på over 24 måneder, ammekùer, malkekùer

1,0 SK

Handyr og kvier fra 6 måneder til 24 måneder

0,6 SK

Får

0,15 SK

Geder

0,15 SK

BILAG IV
SUPPLERENDE BETALINGER
Globale belùb i henhold til artikel 14
(mio. EUR)
2000

2001

2002 og
fùlgende år

13,1

26,3

39,4

Danmark

3,9

7,9

11,8

Tyskland

29,5

58,9

88,4

1,3

2,5

3,8

Spanien

11,0

22,1

33,1

Frankrig

31,1

62,3

93,4

Irland

10,5

20,9

31,4

Italien

21,9

43,7

65,6

Luxembourg

1,1

2,3

3,4

Nederlandene

8,4

16,9

25,3

éstrig

4,0

8,0

12,0

Portugal

2,1

4,1

6,2

Finland

2,1

4,1

6,2

Sverige

3,1

6,1

9,2

21,3

42,5

63,8

Belgien

Grñkenland

Det Forenede Kongerige

L 160/46

De Europñiske Fñllesskabers Tidende

DA

BILAG V
SAMMENLIGNINGSSTABEL
Forordning (EéF) nr. 805/68

Denne forordning

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 2

Artikel 2

Artikel 4

Ð

Artikel 4a, fùrste og andet led

Artikel 3, litra a) og b)

Artikel 4b, stk. 1

Artikel 4, stk. 1

Artikel 4b, stk. 2, fùrste afsnit

Artikel 4, stk. 2

Artikel 4b, stk. 2, andet afsnit

Artikel 4, stk. 3, litra a)

Artikel 4b, stk. 3, tredje afsnit, litra a)

Artikel 3, litra c)

Artikel 4b, stk. 3, litra a)

Ð

Artikel 4b, stk. 4

Ð

Artikel 4b, stk. 5

Artikel 4, stk. 6

Artikel 4b, stk. 7, litra a)

Ð

Artikel 4b, stk. 8

Artikel 4, stk. 8

Artikel 4c, stk. 1, andet afsnit

Artikel 5, stk. 4

Artikel 4c, stk. 1, tredje afsnit

Artikel 5, stk. 1, andet afsnit

Artikel 4c, stk. 2, andet afsnit

Artikel 5, stk. 2

Artikel 4c, stk. 2, tredje afsnit

Artikel 5, stk. 4

Artikel 4c, stk. 3, tredje afsnit

Artikel 5, stk. 3, tredje afsnit

Artikel 4c, stk. 4

Artikel 5, stk. 5

Artikel 4d, stk. 1, fùrste punktum

Artikel 6, stk. 1, fùrste punktum

Artikel 4d, stk. 1, litra a)

Ð

Artikel 4d, stk. 2, fùrste punktum

Artikel 6, stk. 3

Artikel 4d, stk. 3, litra a)

Ð

Artikel 4d, stk. 5

Artikel 6, stk. 2, litra a)

Artikel 4d, stk. 6, fùrste afsnit

Artikel 6, stk. 2, litra b), fùrste punktum

Artikel 4d, stk. 6, andet til fjerde afsnit

Ð

Artikel 4d, stk. 6, femte afsnit

Artikel 6, stk. 2, andet afsnit

Artikel 4d, stk. 8, andet led

Artikel 6, stk. 7

Artikel 4e, stk. 1, fùrste afsnit, fùrste punktum

Artikel 8, stk. 1, fùrste afsnit

Artikel 4e, stk. 1, fùrste afsnit, andet punktum

Artikel 8, stk. 4, andet afsnit, andet led

Artikel 4e, stk. 1d, andet afsnit

Artikel 8, stk. 1, andet afsnit

Artikel 4e, stk. 2

Artikel 8, stk. 2

Artikel 4e, stk. 3

Artikel 8, stk. 3

Artikel 4e, stk. 4

Ð

Artikel 4e, stk. 5

Artikel 8, stk. 4, fùrste og andet afsnit, fùrste led

Artikel 4f, stk. 4, andet afsnit, fùrste og andet
led

Artikel 9, stk. 4, fùrste og andet afsnit
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Forordning (EéF) nr. 805/68

Denne forordning

Artikel 4g, stk. 3

Artikel 12, stk. 2

Artikel 4g, stk. 4, litra a)

Ð

Artikel 4g, stk. 5

Artikel 12, stk. 3

Artikel 4i

Ð

Artikel 4j, stk. 1-3

Artikel 23, stk. 1-3

Artikel 4k

Ð

Artikel 4l

Artikel 25

Artikel 5

Ð

Artikel 6, stk. 1

Artikel 47, stk. 2

Artikel 6, stk. 2

Artikel 47, stk. 3

Artikel 6, stk. 3

Artikel 47, stk. 4

Artikel 6, stk. 4

Artikel 47, stk. 5

Artikel 6, stk. 5

Artikel 47, stk. 6

Artikel 6, stk. 6

Artikel 47, stk. 7

Artikel 6, stk. 7

Artikel 47, stk. 8

Artikel 6a

Ð

Artikel 7

Ð

Artikel 8

Artikel 48

Artikel 9

Artikel 29

Artikel 10

Artikel 30

Artikel 11

Artikel 31

Artikel 12, stk. 1, andet afsnit

Artikel 32, stk. 1, andet afsnit

Artikel 12, stk. 2-4

Artikel 32, stk. 2-4

Artikel 13, stk. 1-3

Artikel 33, stk. 1-3

Artikel 13, stk. 4, fùrste og andet afsnit

Artikel 33, stk. 4, fùrste og andet afsnit

Artikel 13, stk. 5-12

Artikel 33, stk. 5-12

Artikel 14

Artikel 34

Artikel 15

Artikel 35

Artikel 16

Artikel 36

Artikel 22

Ð

Artikel 22a, stk. 1

Artikel 38, stk. 1

Artikel 22a, stk. 2

Ð

Artikel 22a, stk. 3

Artikel 38, stk. 2

Artikel 23

Artikel 39

Artikel 24

Artikel 40

Artikel 25

Artikel 41

Artikel 26, stk. 1

Artikel 42

Artikel 26, stk. 2

Ð

Artikel 27

Artikel 43

Artikel 28

Artikel 44

Artikel 29

Ð

Artikel 30

Artikel 45

Artikel 30a

Ð

Artikel 31

Artikel 46

Artikel 32

Ð

Artikel 33

Ð

Bilag

Ð

Bilag II

Ð
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RDETS FORORDNING (EF) nr. 1255/1999
af 17. maj 1999
om den fñlles markedsordning for mñlk og mejeriprodukter

RDET FOR DEN EUROPáISKE UNION HAR Ð

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europñiske Fñllesskab, sñrlig artikel 36 og 37,

under henvisning til forslag fra Kommissionen (1),

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

under henvisning til udtalelse fra Det ékonomiske og
Sociale Udvalg (3),

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget (4),

under henvisning til udtalelse fra Revisionsretten (5),
og

oplagring af disse produkter; disse foranstaltninger bùr dog gùres ensartede for ikke at lñgge
hindringer i vejen for de pågñldende produkters
frie bevñgelighed inden for Fñllesskabet;

(3) ved Rådets forordning (EéF) nr. 3950/92 af

28. december 1992 om en tillñgsafgift på mñlk
og mejeringprodukter (6) blev der indfùrt en ordning med en tillñgsafgift på mñlk og mejeriprodukter for at mindske uligevñgten mellem udbud
og efterspùrgsel på markedet for mñlk og mejeriprodukter og de deraf fùlgende strukturelle overskud; denne ordning gñlder i otte nye på hinanden fùlgende tolvmånedersperioder fra den
1. april 2000;

(4) for at fremme forbruget af mñlk og mejeripro-

dukter i Fñllesskabet og for at ùge disse produkters konkurrenceevne på de internationale markeder bùr markedsstùtten indskrñnkes, navnlig ved
en gradvis nedsñttelse af indikativpriserne og
interventionspriserne for smùr og skummetmñlkspulver fra den 1. juli 2005;

ud fra fùlgende betragtninger:

(1) Det fñlles marked for landbrugsprodukters funk-

tion og udvikling bùr ledsages af indfùrelsen af
en fñlles landbrugspolitik, der navnlig omfatter
fñlles markedsordninger for landbrugsprodukter,
hvis udformning afhñnger af produktets art;

(2) den fñlles landbrugspolitik tager sigte på at vir-

keliggùre målene i traktatens artikel 33; i sektoren for mñlk og mejeriprodukter er det for at
stabilisere markederne og sikre landbrugsbefolkningen en rimelig levestandard nùdvendigt, at
interventionsorganerne på grundlag af en ensartet prisordning kan trñffe interventionsforanstaltninger på markedet, herunder opkùbe smùr
og skummetmñlkspulver og yde stùtte til privat

(1) EFT C 170 af 4.6.1998, s. 38.
(2) Udtalelse afgivet den 6. maj 1999 (endnu ikke offentliggjort i EFT).
(3) EFT C 407 af 28.12.1998, s. 203.
(4) EFT C 93 af 6.4.1999, s. 1.
(5) EFT C 401 af 22.12.1998, s. 3.

(5) gennemfùrelsen af en interventionsordning for

smùr bùr medvirke til at bevare smùrs konkurrencemñssige stilling på markedet og til at gùre
oplagringen så effektiv som muligt; de kvalitetskrav, der skal overholdes for smùr, er en afgùrende faktor, når det gñlder virkeliggùrelsen af
disse mål; interventionsopkùb bùr finde sted i det
omfang, det er nùdvendigt for at bevare markedsstabiliteten, idet der tages udgangspunkt i
markedsprisen for smùr i medlemsstaterne, og
dette opkùb bùr foregå ved licitation;

(6) stùtte til privat oplagring af smùr bùr vñre betin-

get af, at smùrret er fremstillet af flùde og mñlk
af fñllesskabsoprindelse, og en henvisning til
nationale kvalitetsklasser bùr stadig vñre en
betingelse for stùtteberettigelse;

(6) EFT L 405 af 31.12.1992, s. 1. Forordning er senest
ñndret ved forordning (EF) nr. 1256/1999 (se side 73 i
denne EFT).
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(7) ud over intervention for smùr og frisk flùde krñ-

ves der andre fñllesskabsinterventionsforanstaltninger for at opnå det bedst mulige udbytte af
mñlkeproteinere og for at stùtte priserne for produkter, der er af sñrlig betydning for prisdannelsen, når det gñlder producentpriserne for mñlk;
disse foranstaltninger bùr have form af opkùb af
skummetmñlkspulver og stùtte til privat oplagring af dette produkt; det normale interventionsopkùb af skummetmñlkspulver kan dog suspenderes, når det når op på en vis mñngde, og kan
erstattes af opkùb ved licitation;

(8) for at undgå forskelsbehandling af erhvervsdri-

vende, der sñlger til offentlig intervention, og for
at fñllesskabsmidlerne kan forvaltes korrekt, bùr
der fastsñttes et minimumskrav til proteinindholdet i skummetmñlkspulver, der opkùbes til intervention; indholdet bùr fastsñttes ud fra gñldende
handelsnormer og på en sådan måde, at det ikke
kan anvendes som kriterium for udelukkelse fra
intervention;

(9) for at bidrage til at skabe ligevñgt på markedet

og for at stabilisere markedspriserne for mñlk og
mejeriprodukter bùr der indfùres supplerende
foranstaltninger, som skaber ùget mulighed for
afsñtning af mejeriprodukter; disse foranstaltninger bùr dels omfatte stùtte til privat oplagring af
visse ostetyper, dels stùtte til afsñtning af visse
mejeriprodukter til bestemte anvendelsesformål
og destinationer;
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samlede indkomststùtte ikke kunne overstige de
gñldende samlede referencemñngder i medlemsstaterne ved denne forordnings ikrafttrñdelse;

(12) vilkårene for mñlkeproduktion og producenter-

nes indkomstsituation varierer betydeligt i de forskellige produktionsområder i Fñllesskabet; en
fñllesskabsdñkkende ordning med ensartede
betalinger for malkekùer til alle producenter ville
vñre for usmidig til, at den på tilfredsstillende
måde kunne tilgodese de strukturelle og naturbetingede forskelle og de deraf fùlgende forskelligartede behov; der bùr derfor indfùres en fleksibel
ordning i form af supplerende fñllesskabsbetalinger, som fastlñgges og foretages af medlemsstaterne inden for faste globale belùb og efter visse
fñlles kriterier; de globale belùb bùr tildeles
medlemsstaterne på grundlag af deres samlede
mñlkereferencemñngde; de fñlles kriterier har
bl.a. til formål at hindre, at de supplerende betalinger kommer til at virke diskriminerende, og
fuldt ud at tage hensyn til Fñllesskabets relevante
multilaterale forpligtelser; det er navnlig vigtigt,
at medlemsstaterne kun vil kunne udùve deres
skùn efter objektive kriterier, at sikre lige
behandling og at undgå forvridning af markedsog konkurrencevilkårene; det bùr fastsñttes,
hvilke former for supplerende betalinger der kan
komme på tale; de supplerende betalinger bùr
finde sted i form af prñmietillñg og arealbetalinger;

(13) prñmietillñggene bùr ydes ud over de malkeko(10) for at fremme de unges forbrug af mñlk bùr Fñl-

lesskabet kunne afholde en del af udgifterne til
stùtte til uddeling af mñlk til skoleelever;

(11) som fùlge af den indskrñnkende markedsstùtte i

sektoren for mñlk og mejeriprodukter bùr der
indfùres indkomststùtteforanstaltninger for mñlkeproducenterne; disse foranstaltninger bùr have
form af en malkekoprñmie, der stiger i takt med
den gradvise indskrñnkning af markedsstùtten;
den individuelle indkomststùtte bùr beregnes på
grundlag af de pågñldende producenters individuelle referencemñngder; for at sikre, at ordningen anvendes korrekt, for at tage hensyn til Fñllesskabets multilaterale forpligtelser og for at
kunne holde budgettet under kontrol bùr den

prñmiebelùb, der ydes pr. ton af de disponible
prñmiereferencemñngder; den samlede stùtte,
der kan ydes pr. prñmiebelùb pr. år, skal også
begrñnses;

(14) der bùr kun foretages supplerende arealbetalinger

for grñsarealer uden for omdrift, som ikke er
omfattet af andre fñllesskabsmarkedsstùtteforanstaltninger; arealbetalingerne bùr finde sted på
grundlag af regionale basisgrñsarealer uden for
omdrift, som fastlñgges af medlemsstaterne ud
fra historiske referencedata; arealbetalingen pr.
ha, herunder supplerende arealbetalinger under
den fñlles markedsordning for oksekùd, bùr
hùjst svare til gennemsnitsstùtten pr. ha under
stùtteordningen for producenter af visse markafgrùder;

L 160/50

DA

De Europñiske Fñllesskabers Tidende

(15) for at opnå den ùnskede ùkonomiske virkning

bùr direkte betalinger finde sted inden for visse
frister;
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muligt at sikre Fñllesskabets deltagelse i den
internationale handel med mñlk og mejeriprodukter; der bùr fastsñttes mñngde- og kvalitetsgrñnser for disse restitutioner;

(16) skulle indgift af bovin somatotropin til malke-

kùer blive forbudt i henhold til fñllesskabsforskrifterne, bùr Kommissionen indfùre sanktioner
svarende til dem, som findes i den fñlles markedsordning for oksekùd for anvendelse af visse
forbudte stoffer i oksekùdsproduktionen;

(17) oprettelsen af et enhedsmarked for mñlk og

mejeriprodukter inden for Fñllesskabet forudsñtter, at der indfùres ensartede regler for handelen
over Fñllesskabets ydre grñnser; ved siden af
interventionsforanstaltningerne skulle en handelsordning med importafgifter og eksportrestitutioner i princippet stabilisere Fñllesskabets marked;
handelsordningen bùr baseres på de forpligtelser,
der er indgået under de multilaterale handelsforhandlinger i Uruguay-runden;

(18) for at kunne kontrollere omfanget af samhande-

len med tredjelande med mñlk og mejeriprodukter bùr der indfùres en ordning med import- og
eksportlicenser for visse produkter, herunder en
ordning med sikkerhedsstillelse for, at de transaktioner, som licenserne udstedes for, gennemfùres;

(19) for at undgå eller afhjñlpe skadelige virkninger

for Fñllesskabets marked af indfùrsel af bestemte
landbrugsprodukter bùr indfùrsel af et eller flere
af disse produkter pålñgges en tillñgsimporttold,
hvis visse betingelser er opfyldt;

(22) vñrdigrñnsernes overholdelse kan sikres under

restitutionernes fastsñttelse og ved den betalingskontrol, der gennemfùres i henhold til bestemmelserne for Den Europñiske Udviklings- og
Garantifond for Landbruget; kontrollen kan lettes ved obligatorisk forudfastsñttelse af restitutionerne, uden at dette udelukker muligheden
for, at der i tilfñlde af differentierede restitutioner foretages en ñndring af den forudfastsatte
destination inden for et geografisk område, der
er omfattet af en enkelt restitutionssats; såfremt
destinationen ñndres, bùr der ske udbetaling af
den restitution, der gñlder for den virkelige destination, idet restitutionsbelùbet dog ikke bùr
kunne vñre stùrre end det, der gñlder for den
forudfastsatte destination;

(23) for at det kan kontrolleres, at mñngdekravet

overholdes, er det nùdvendigt, at der indfùres en
pålidelig og effektiv overvågningsordning; derfor
bùr enhver restitutionsydelse gùres betinget af, at
der udstedes en eksportlicens; inden for de tilladte grñnser bùr restitutionerne ydes afhñngigt
af den sñrlige situation for det berùrte produkt;
der bùr kun tillades undtagelser fra denne regel
for forarbejdede produkter uden for traktatens
bilag II, som der ikke gñlder mñngdemñssige
begrñnsninger for, og for fùdevarehjñlp, som
ikke er omfattet af nogen begrñnsninger; overvågningen af de mñngder, som udfùres med restitution i de produktionsår, der er nñvnt i WTOaftalen om landbrug, bùr ske på grundlag af de
eksportlicenser, der udstedes for det enkelt produktionsår;

(20) Kommissionen bùr på visse betingelser have

befùjelse til at åbne og forvalte toldkontingenter,
der fùlger af internationale aftaler, som er indgået i henhold til traktaten eller af andre af
Rådet vedtagne retsakter; Kommissionen bùr
desuden have tilsvarende befùjelser for så vidt
angår visse toldkontingenter, der åbnes af tredjelande;

(24) ud over den ovennñvnte ordning og i det

omfang, det er nùdvendigt for, at den kan fungere efter hensigten, bùr der fastsñttes bestemmelser om regulering af eller, når markedssituationen krñver det, forbud mod anvendelse af proceduren for aktiv forñdling;

(21) bestemmelser om ydelse af en restitution ved

udfùrsel til tredjelande, som er baseret på forskellen mellem priserne i Fñllesskabet og priserne på verdensmarkedet og er omfattet af
WTO-aftalen om landbrug (1), bùr gùre det

(1) EFT L 336 af 23.12.1994, s. 22.

(25) der bùr fastsñttes foranstaltninger, som skal trñf-

fes, når en vñsentlig stigning eller nedgang i priserne forstyrrer eller truer med at forstyrre Fñllesskabets marked;
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(26) ordningen med told og afgifter gùr det muligt at

give afkald på alle andre beskyttelsesforanstaltninger ved Fñllesskabets ydre grñnser; i sñrlige
tilfñlde kan den ordning, der er indfùrt for det
indre marked og for told og afgifter, dog vise sig
utilstrñkkelig; for at Fñllesskabets marked i
sådanne tilfñlde ikke skal vñre ubeskyttet over
for eventuelle deraf fùlgende forstyrrelser, bùr
Fñllesskabet have mulighed for omgående at
trñffe alle nùdvendige foranstaltninger; disse foranstaltninger bùr vñre i overensstemmelse med
de forpligtelser, der fùlger af de relevante WTOaftaler;

(27) begrñnsninger af de frie varebevñgelser som

fùlge af anvendelsen af foranstaltninger, der skal
hindre spredning af dyresygdomme, kan skabe
problemer på markedet i en eller flere medlemsstater; der bùr derfor kunne indfùres sñrforanstaltninger for at stùtte markedet for at afhjñlpe
sådanne situationer;

(28) oprettelsen af et enhedsmarked kunne bringes i

fare ved ydelse af visse former for stùtte; derfor
bùr de bestemmelser i traktaten, som gùr det
muligt at vurdere stùtte, der ydes af medlemsstaterne, og at forbyde stùtte, som er uforenelig
med det fñlles marked, finde anvendelse under
den fñlles markedsordning for mñlk og mejeriprodukter;

(29) medlemsstaterne og Kommissionen bùr, efterhån-

den som det fñlles marked for mñlk og mejeriprodukter udvikler sig, lùbende udveksle de
oplysninger, der er nùdvendige for at anvende
denne forordning;

(30) for at lette gennemfùrelsen af de påtñnkte foran-

staltninger bùr der fastsñttes en procedure for
tilrettelñggelse af et nñrt samarbejde mellem
medlemsstaterne og Kommissionen i en forvaltningskomiteÂ;

(31) medlemsstaternes udgifter på grund af de forplig-

telser, der fùlger af anvendelsen af denne forordning, bùr finansieres af EF i henhold til Rådets
forordning (EF) nr. 1258/1999 af 17. maj 1999
om finansiering af den fñlles landbrugspolitik (1);

(1) Se side 103 i denne EFT.
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(32) den fñlles markedsordning for mñlk og mejeri-

produkter bùr på samme tid tilgodese målene i
traktatens artikel 33 og 131;

(33) den fñlles markedsordning for mñlk og mejeri-

produkter, der er fastsat ved Rådets forordning
(EéF) nr 804/68 af 27. juni 1968 om den fñlles
markedsordning for mñlk og mejeriprodukter (2),
er blevet ñndret gentagne gange; på grund af
antallet af tekster, deres komplicerede karakter
og offentliggùrelsen i forskellige numre af De
Europñiske Fñllesskabers Tidende er disse tekster vanskelige at anvende, og de opfylder således
ikke det krav om klarhed, der må stilles til retsforskrifter; de bùr derfor kodificeres i en ny forordning, og forordning (EéF) nr. 804/68 bùr
ophñves; de grundlñggende bestemmelser i
Rådets forordning (EéF) nr. 986/68 (3), (EéF)
nr. 987/68 (4), (EéF) nr. 508/71 (5), (EéF)
nr. 1422/78 (6), (EéF) nr. 1723/81 (7), (EéF)
nr. 2990/82 (8), (EéF) nr. 1842/83 (9), (EéF) nr.
865/84 (10) og (EéF) nr. 777/87 (11) er optaget i
nñrvñrende forordning, og disse forordninger
bùr derfor ophñves;

(34) overgangen fra ordningerne i forordning (EéF)

nr. 804/68 til ordningerne i denne forordning
kan volde problemer, som ikke er behandlet i
denne forordning; såfremt sådanne problemer
opstår, bùr Kommissionen kunne vedtage de nùdvendige overgangsforanstaltninger; Kommissionen bùr også bemyndiges til at lùse specifikke
praktiske problemer Ð

UDSTEDT FéLGENDE FORORDNING:

(2) EFT L 148 af 27.6.1968, s. 13. Forordningen er senest
ñndret ved forordning (EF) nr. 1587/96 (EFT L 206 af
16.8.1996, s. 21).
(3) EFT L 169 af 18.7.1968, s. 4. Forordningen er senest
ñndret ved forordning (EF) nr. 1802/95 (EFT L 174 af
26.7.1995, s. 31).
(4) EFT L 169 af 18.7.1968, s. 6. Forordningen er senest
ñndret ved forordning (EéF) nr. 1435/90 (EFT L 138 af
31.5.1990, s. 8).
(5) EFT L 58 af 11.3.1971, s. 1.
(6) EFT L 171 af 28.6.1978, s. 14.
(7) EFT L 172 af 30.6.1981, s. 14. Forordningen er senest
ñndret ved forordning (EéF) nr. 863/84 (EFT L 90 af
1.4.1984, s. 23).
(8) EFT L 314 af 10.11.1982, s. 26. Forordningen er senest
ñndret ved forordning (EF) nr. 2442/96 (EFT L 333 af
21.12.1996, s. 1).
(9) EFT L 183 af 7.7.1983, s. 1. Forordningen er senest
ñndret ved forordning (EF) nr. 1958/97 (EFT L 277 af
10.10.1997, s. 1).
(10) EFT L 90 af 1.4.1984, s. 25.
(11) EFT L 78 af 20.3.1987, s. 10. Forordningen er senest
ñndret ved forordning (EéF) nr. 1634/91 (EFT L 150 af
15.6.1991, s. 26).
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Artikel 1

Den fñlles markedsordning for mñlk og mejeriprodukter gñlder for fùlgende produkter:
KN-kode

Varebeskrivelse

a)

0401

Mñlk og flùde, ikke koncentreret og ikke tilsat sukker eller andre sùdemidler

b)

0402

Mñlk og flùde, koncentreret eller tilsat sukker eller andre sùdemidler

c)

0403 10 11
til 39

Kñrnemñlk, koaguleret mñlk og flùde, yoghurt, kefir og anden fermenteret
eller syrnet mñlk og flùde, også koncentreret, tilsat sukker og andre sùdemidler, men ikke aromatiseret eller tilsat frugt, nùdder eller kakao

0403 90 11
til 69
d)

0404

Valle, også koncentreret eller tilsat sukker eller andre sùdemidler; varer
bestående af naturlige mñlkebestanddele, også tilsat sukker eller andre sùdemidler, ikke andetsteds tariferet

e) ex 0405

Smùr og andre mñlkefedtstoffer, smùrbare mñlkefedtstoffer med et fedtindhold på over 75 vñgtprocent, men under 80 vñgtprocent

f)

0406

Ost og ostemasse

g)

1702 19 00

Lactose og lactosesirup uden indhold af tilsatte aromastoffer eller farvestoffer
og af en renhedsgrad i tùr tilstand på mindst 99 vñgtprocent

h)

2106 90 51

Sirup af lactose, tilsat smagsstoffer eller farvestoffer

j) ex 2309

Tilberedt dyrefoder:
Ð Foder og tilberedninger, som indeholder produkter, på hvilke denne forordning umiddelbart eller i henhold til Rådets forordning (EéF) nr. 2730/
75 (1) finder anvendelse, med undtagelse af foder og tilberedninger, på
hvilke Rådets forordning (EéF) nr. 1766/92 (2) finder anvendelse

(1) EFT L 281 af 1.11.1975, s. 20. Forordningen er senest ñndret ved forordning (EF) nr. 2931/95 (EFT L 307 af
20.12.1995, s. 10).
(2) EFT L 181 af 1.7.1992, s. 21. Forordningen er senest ñndret ved forordning (EF) nr. 923/96 (EFT L 126 af
24.5.1996, s. 37).
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AFSNIT I
DET INDRE MARKED

KAPITEL I

Priser

Artikel 2
For alle de i artikel 1 nñvnte produkter begynder
mejeriåret den 1. juli og slutter den 30. juni det fùlgende år.

Artikel 3
1.
Indikativprisen i Fñllesskabet udtrykt i EUR/
100 kg for mñlk med 3,7 % fedtindhold frit leveret til
mejeri fastsñttes til:
Ð 30,98 for perioden fra 1. juli 2000 til 30. juni
2005
Ð 29,23 for perioden fra 1. juli 2005 til 30. juni
2006
Ð 27,47 for perioden fra 1. juli 2006 til 30. juni
2007
Ð 25,72 fra 1. juli 2007.
Indikativprisen er den pris, der sùges opnået af producenterne for al mñlk, der sñlges på Fñllesskabets marked og på tredjelandsmarkeder.
2.
Rådet kan ñndre indikativprisen efter proceduren
i traktatens artikel 37, stk. 2.

Ð 311,79 for perioden fra 1. juli 2005 til 30. juni
2006
Ð 295,38 for perioden fra 1. juli 2006 til 30. juni
2007
Ð 278,97 fra 1. juli 2007
b) for skummetmñlkspulver til:
Ð 205,52 for perioden fra 1. juli 2000 til 30. juni
2005
Ð 195,24 for perioden fra 1. juli 2005 til 30.
juni 2006
Ð 184,97 for perioden fra 1. juli 2006 til 30. juni
2007
Ð 174,69 fra 1. juli 2007.
2.
Rådet kan ñndre interventionspriserne efter proceduren i traktatens artikel 37, stk. 2.

Artikel 5
Prisordningen oprettes, uden at det foregriber gennemfùrelsen af tillñgsafgiftsordningen.

KAPITEL II

Intervention

Artikel 6
Artikel 4
1.
Interventionspriserne i Fñllesskabet udtrykt i
EUR/100 kg fastsñttes:
a) for smùr til:
Ð 328,20 for perioden fra 1. juli 2000 til 30. juni
2005

1.
Når markedspriserne for smùr i en eller flere
medlemsstater ligger under 92 % af interventionsprisen
for en reprñsentativ periode, foretager interventionsorganerne i den eller de pågñldende medlemsstater
opkùb ved offentlig licitation efter licitationsbetingelser, der skal fastlñgges nñrmere.
Opkùbsprisen, der fastsñttes af Kommissionen, skal
mindst udgùre 90 % af interventionsprisen.
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Når markedspriserne i den eller de pågñldende medlemsstater er lig med eller hùjere end 92 % af interventionsprisen for en reprñsentativ periode, suspenderes
opkùb ved licitation.
2.
Interventionsorganernes opkùb efter stk. 1 kan
kun omfatte smùr, der direkte og udelukkende er fremstillet af pasteuriseret flùde i en godkendt virksomhed i
Fñllesskabet, og
a) som har fùlgende karakteristika:
Ð et smùrfedtindhold på mindst 82 vñgtprocent
og et vandindhold på hùjst 16 vñgtprocent
Ð en alder, som ved opkùbet ikke overstiger et
maksimum, der skal fastlñgges nñrmere
Ð opfylder betingelser, der skal fastlñgges nñrmere, med hensyn til minimumsmñngde og
emballage
b) som opfylder visse krav, der skal fastlñgges nñrmere, bl.a. vedrùrende:
Ð holdbarhed; supplerende krav, som interventionsorganerne kan fastsñtte
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Ð saltet smùr, der er fremstillet af flùde eller mñlk i
en godkendt virksomhed i Fñllesskabet, med et
smùrfedtindhold på mindst 80 vñgtprocent, et
vandindhold på hùjst 16 vñgtprocent og et saltindhold på hùjst 2 vñgtprocent.

Smùrret skal svare til nñrmere fastlagte nationale kvalitetsklasser og mñrkes i overensstemmelse hermed.

Stùtten fastsñttes ud fra udgifterne til oplagring og
den forventede udvikling i priserne for frisk smùr og
lagersmùr. Har markedet ved udlagringen udviklet sig
ugunstigt, og kunne denne udvikling ikke forudses ved
indlagringen, kan stùtten forhùjes.

Der ydes stùtte til privat oplagring på betingelse af, at
der på nñrmere fastlagte betingelser indgås en oplagringskontrakt af interventionsorganet i den medlemsstat, på hvis område den flùde eller det smùr, der er
omfattet af stùtte, oplagres.

Hvis markedssituationen gùr det påkrñvet, kan Kommissionen beslutte at sende en del af eller hele den
mñngde flùde eller smùr, der er indgået kontrakt om
privat oplagring af, på markedet igen.

Ð indhold af frie fedtsyrer
Ð peroxidtal
Ð mikrobiologisk kvalitet
Ð organoleptiske egenskaber (udseende, konsistens, smag og lugt).
Nñrmere fastlagte nationale kvalitetsklasser kan
anfùres på emballagen for smùr, der opfylder nationale kvalitetskrav.
Transportomkostningerne afholdes på nñrmere
fastsatte betingelser med et fast belùb af interventionsorganet, hvis smùrret leveres til et kùlehus, der
er beliggende i en afstand, der er stùrre end en nñrmere fastlagt afstand fra det sted, hvor smùrret er
blevet opbevaret.
3.

Stùtte til privat oplagring ydes for:

Ð flùde
Ð usaltet smùr, der er fremstillet af flùde eller mñlk i
en godkendt virksomhed i Fñllesskabet, med et
smùrfedtindhold på mindst 82 vñgtprocent og et
vandindhold på hùjst 16 vñgtprocent

4.
Afsñtning af smùr, som interventionsorganerne
har opkùbt, sker til en minimumspris og på nñrmere
fastlagte betingelser, således at markedsligevñgten ikke
bringes i fare, og at kùberne behandles ens og har lige
adgang til det udbudte smùr. Hvis det udbudte smùr
sñlges med henblik på eksport, kan der fastsñttes sñrlige betingelser for at sikre, at produktets bestemmelsessted ikke ñndres, og for at der kan tages hensyn til
de sñrlige krav i forbindelse med sådanne salg.

Hvis det smùr, som interventionsorganerne har
opkùbt, ikke kan afsñttes på normale betingelser i et
mejeriår, kan der trñffes sñrlige foranstaltninger. Hvis
arten af disse foranstaltninger gùr det berettiget, trñffes der også sñrforanstaltninger for at opretholde
afsñtningsmulighederne for de produkter, for hvilke
den i stk. 3 nñvnet stùtte er blevet ydet.

5.

Interventionsordningen anvendes således:

Ð at smùrrets konkurrenceposition på markedet
opretholdes

Ð at smùrrets oprindelige kvalitet så vidt muligt bevares
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Ð at den fùrer til den mest rationelle oplagring.
6.
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tilbydes til intervention i perioden fra. 1. marts til
31. august hvert år, overstiger 109 000 tons.

I denne artikel forstås ved:

Ð »mñlk«: komñlk, der er produceret i Fñllesskabet
Ð »flùde«: flùde, der direkte og udelukkende er fremstillet af mñlk.

Artikel 7
1.
På betingelser, der skal fastsñttes nñrmere, opkùber det af hver medlemsstat udpegede interventionsorgan til interventionsprisen spraytùrret skummetmñlkspulver af bedste kvalitet, som direkte og udelukkende
er fremstillet af skummetmñlk i en i Fñllesskabet godkendt virksomhed, og som tilbydes det i perioden fra
1. marts til 31. august, og som:
Ð har et proteinindhold på mindst 35,6 vñgtprocent
beregnet på fedtfrit tùrstof

I så fald kan interventionsorganernes opkùb finde sted
ved offentlig licitation efter licitationsbetingelser, som
skal fastsñttes nñrmere.

3.
Det kan besluttes at yde stùtte til privat oplagring
af skummetmñlkspulver af bedste kvalitet, der direkte
og udelukkende er fremstillet af skummetmñlk i en i
Fñllesskabet godkendt virksomhed, isñr hvis udviklingen i priserne på og lagrene af dette produkt vidner
om en alvorlig uligevñgt på markedet, som kan fjernes
eller mindskes ved oplagring en del af året. For at der
kan ydes stùtte, skal skummetmñlkspulveret opfylde
visse betingelser, som skal fastsñttes nñrmere.

Stùtten fastsñttes ud fra udgifterne til oplagring og
den forventede udvikling i priserne for skummetmñlkspulver.

Ð opfylder visse betingelser, som skal fastsñttes nñrmere, med hensyn til minimumsmñngde og emballage.

Stùtte til privat oplagring er betinget af, at der på nñrmere fastlagte betingelser indgås en oplagringskontrakt
af interventionsorganet i den medlemsstat, på hvis
område det skummetmñlkspulver, der er omfattet af
stùtte, oplagres. Hvis markedssituationen gùr det
påkrñvet, kan Kommissionen beslutte at sende en del
af eller hele den mñngde skummetmñlkspulver, der er
indgået kontrakt om privat oplagring af, på markedet
igen.

Interventionsorganerne opkùber dog også skummetmñlkspulver med et proteinindhold på mindst 31,4 %
og under 35,6 % beregnet på fedtfrit tùrstof, hvis de
ùvrige betingelser i fùrste afsnit er opfyldt. I så fald er
opkùbsprisen lig med interventionsprisen nedsat med
1,75 % for hvert procentpoint, proteinindholdet ligger
under 35,6 %.

4.
Afsñtning af skummetmñlkspulver, som interventionsorganerne har opkùbt, sker til en minimumspris
og på nñrmere fastlagte betingelser, således at markedsligevñgten ikke bringes i fare, og kùberne behandles ens og har lige adgang til det udbudte skummetmñlkspulver.

Ð opfylder bestemte krav til holdbarheden, som skal
fastsñttes nñrmere

Interventionsprisen er den pris, der på dagen for skummetmñlkspulverets fremstilling gñlder for skummetmñlkspulver, som leveres til et af interventionsorganet
udpeget lager. Transportomkostningerne afholdes på
nñrmere fastsatte betingelser med et fast belùb af
interventionsorganet, hvis skummetmñlkspulveret
leveres til et lager, der er beliggende i en afstand, der
er stùrre end en nñrmere fastlagt afstand fra det sted,
hvor skummetmñlkspulveret er blevet opbevaret.
Skummetmñlkspulveret må kun opbevares på lagre,
der opfylder betingelser, som skal fastsñttes nñrmere.
2.
Kommissionen kan suspendere opkùbet af skummetmñlkspulver efter stk. 1, så snart de mñngder, der

Hvis det udbudte skummetmñlkspulver sñlges med
henblik på eksport, kan der fastsñttes sñrlige betingelser for at sikre, at produktets bestemmelsessted ikke
ñndres, og for at der kan tages hensyn til de sñrlige
krav i forbindelse med sådanne salg.

Hvis det skummetmñlkspulver, som interventionsorganerne har opkùbt, ikke kan afsñttes på normale vilkår
i et mejeriår, kan der trñffes sñrlige foranstaltninger.

5.
I denne artikel forstås ved »skummetmñlk«
skummetmñlk, der direkte og udelukkende er fremstillet af komñlk, som er produceret i Fñllesskabet.
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Artikel 8
1.
På visse betingelser, som skal fastlñgges nñrmere,
ydes der stùtte til privat oplagring af fùlgende oste:
a) Grana Padano, mindst ni måneder gammel
b) Parmigiano Reggiano, mindst femten måneder
gammel
c) Provolone, mindst tre måneder gammel
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4.
Hvis markedspriserne for lageroste på det tidspunkt, hvor oplagringskontrakten udlùber, er hùjere
end prisen på det tidspunkt, hvor kontrakten blev
underskrevet, kan der trñffes beslutning om at tilpasse
stùttebelùbet i overensstemmelse hermed.

Artikel 10
Efter proceduren i artikel 42:
a) vedtages gennemfùrelsesbestemmelserne til dette
kapitel, navnlig bestemmelserne for fastsñttelse af
markedspriserne for smùr

hvis disse oste opfylder bestemte betingelser.
2.
Stùtten til privat oplagring fastsñttes ud fra
oplagringsomkostningerne og den forventede udvikling
i markedspriserne.
3.
Gennemfùrelsen af de foranstaltninger, der er
truffet i medfùr af stk. 1, påhviler det interventionsorgan, som den medlemsstat, i hvilken de pågñldende
oste er fremstillet og er berettigede til oprindelsesbetegnelse, har udpeget.
For at der kan ydes stùtte til privat oplagring, skal der
indgås en oplagringskontrakt med interventionsorganet. En sådan kontrakt skal indgås på betingelser, der
skal fastlñgges nñrmere.
Hvis markedssituationen gùr det påkrñvet, kan Kommissionen efter proceduren i artikel 41 beslutte, at
interventionsorganet kan bringe en del af eller hele
den oplagrede mñngde ost på markedet igen.

Artikel 9
1.
Der kan ydes stùtte til privat oplagring af oste,
som kan lagres, og af oste, som er fremstillet af fåreog/eller gedemñlk og mindst skal modne i seks måneder, hvis prisudviklingen og lagersituationen for disse
oste tyder på en alvorlig uligevñgt på markedet, som
kan fjernes eller mindskes ved oplagring en del af året.
2.
Stùtten fastsñttes ud fra oplagringsomkostningerne og den ligevñgt, der skal opretholdes mellem
oste, som der kan ydes stùtte for, og andre oste, der
kommer på markedet.
3.
Hvis situationen på Fñllesskabets marked gùr det
påkrñvet, kan Kommissionen beslutte at bringe en del
af eller alle de oste, der er omfattet af kontrakter om
privat oplagring, på markedet igen.

b) fastsñttes stùttebelùbene for privat oplagring i henhold til dette kapitel
c) vedtages de ùvrige beslutninger om foranstaltninger, som Kommissionen kan trñffe i henhold til
dette kapitel.

KAPITEL III

Afsñtningsforanstaltninger

Artikel 11
1.
Der ydes stùtte til skummetmñlk og skummetmñlkspulver, som anvendes til foder, hvis disse produkter opfylder bestemte betingelser.
Kñrnemñlk og kñrnemñlkspulver sidestilles med
skummetmñlk og skummetmñlkspulver i henhold til
denne artikel.
2.
Stùttebelùbene fastsñttes under hensyntagen til
fùlgende faktorer:
Ð interventionsprisen for skummetmñlkspulver
Ð udviklingen i forsyningssituationen for skummetmñlk og skummetmñlkspulver og udviklingen i
anvendelsen heraf til foder
Ð udviklingen i priserne for kalve
Ð udviklingen i markedspriserne for konkurrerende
proteiner i forhold til markedspriserne for skummetmñlkspulver.
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Artikel 12
1.
På de i henhold til stk. 2 fastsatte betingelser
ydes der stùtte til skummetmñlk, som er produceret i
Fñllesskabet og forarbejdet til kasein og kaseinater,
hvis mñlken og den kasein eller de kaseinater, som er
fremstillet af den, opfylder bestemte betingelser.
2.
Stùtten kan differentieres efter, om skummetmñlken forarbejdes til kasein eller kaseinater, og efter disse
produkters kvalitet.
Stùtten fastsñttes under hensyntagen til fùlgende faktorer:
Ð interventionsprisen for skummetmñlkspulver eller
markedsprisen for spraytùrret skummetmñlkspulver af bedste kvalitet, hvis denne pris overstiger
interventionsprisen
Ð markedsprisen for kasein og kaseinater på Fñllesskabets marked og verdensmarkedet.

Artikel 13

L 160/57

2.
Som supplement til fñllesskabsstùtten kan medlemsstaterne yde national stùtte til uddeling af de i
stk. 1 anfùrte produkter til skoleelever.
3.
For sùdmñlks vedkommende svarer fñllesskabsstùtten til 95 % af indikativprisen for mñlk. For andre
mejeriprodukters vedkommende fastlñgges stùttebelùbene ud fra mñlkeindholdet i de pågñldende produkter.
4.
Den i stk. 1 nñvnte stùtte ydes for en mñngde
på hùjst 0,25 l mñlkeñkvivalent pr. elev og pr. dag.

Artikel 15
Fùlgende vedtages efter proceduren i artikel 42:
a) gennemfùrelsesbestemmelserne til dette kapitel og
navnlig betingelserne for ydelse af den stùtte, der
er omhandlet heri
b) stùttebelùbene i dette kapitel
c) listen over de produkter, der er omhandlet i
artikel 13, litra d), og artikel 14, stk. 1

1.
Opstår der eller er der fare for, at der opstår
overskud af mejeriprodukter, kan Kommissionen
beslutte, at der skal ydes stùtte, så flùde, smùr og koncentreret smùr kan kùbes til nedsatte priser:

d) de ùvrige afgùrelser og foranstaltninger, som Kommissionen kan trñffe i henhold til dette kapitel.

a) af institutioner og samfund, der ikke arbejder med
gevinst for ùje

KAPITEL IV

Direkte betalinger
b) af medlemsstaternes vñbnede styrker og hermed
ligestillede enheder
c) af konditorvare- og konsumisfabrikanter
d) af fabrikanter af andre levnedsmidler, der skal fastlñgges nñrmere
e) til direkte forbrug af koncentreret smùr.

Artikel 14
1.
Der ydes fñllesskabsstùtte til uddeling til skoleelever af visse forarbejdede mejeriprodukter henhùrende under KN-kode 0401, 0403, 0404 90 og 0406
eller KN-kode 2202 90.

Artikel 16
1.
Der udbetales en malkekoprñmie til producenterne. Den ydes pr. kalenderår, pr. bedrift og pr. ton
individuel prñmieberettiget referencemñngde, som er
til rådighed på bedriften.
2.
Prñmiebelùbet pr. ton individuel prñmieberettiget referencemñngde fastsñttes til:
Ð 5,75 EUR for kalenderåret 2005
Ð 11,49 EUR for kalenderåret 2006
Ð 17,24 EUR for kalenderåret 2007 og de fùlgende
kalenderår.
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3.
Den individuelle prñmieberettigede referencemñngde svarer til den individuelle referencemñngde
for mñlk, som er til rådighed på bedriften den
31. marts i det pågñldende kalenderår, med forbehold
af de nedsñttelser, som fùlger af anvendelsen af
bestemmelsen i andet afsnit. Individuelle referencemñngder, der midlertidig er afstået i henhold til
artikel 6 i forordning (EéF) nr. 3950/92 den 31. marts
i det pågñldende kalenderår, betragtes som vñrende til
rådighed på overtagerens bedrift i det pågñldende
kalenderår.
Hvis summen af alle individuelle referencemñngder i
en medlemsstat den 31. marts i et kalenderår overstiger summen af de tilsvarende samlede mñngder i den
pågñldende medlemsstat, der i artikel 3, stk. 2, i forordning (EéF) nr. 3950/92 er fastsat for tolvmånedersperioden 1999/2000, tager den pågñldende medlemsstat efter objektive kriterier de nùdvendige skridt til at
foretage en tilsvarende nedsñttelse af det samlede
antal individuelle prñmieberettigede referencemñngder
på sit område for det pågñldende kalenderår.
4.
Ved anvendelsen af dette kapitel gñlder definitionerne af »producent« og »bedrift« i artikel 9 i forordning (EéF) nr. 3950/92.

Artikel 17
1.
Medlemsstaterne foretager på årsbasis supplerende betalinger til producenterne på deres område
med i alt de globale belùb, der er opfùrt i bilag I. Disse
betalinger finder sted efter objektive kriterier, herunder
bl.a. de relevante produktionsstrukturer og -betingelser, og navnlig på en sådan måde, at der sikres lige
behandling af producenterne, og forvridning af markeds- og konkurrencevilkårene undgås. Desuden må
disse betalinger ikke vñre knyttet til udsving i markedspriserne.
2.
Supplerende betalinger kan finde sted i form af
prñmietillñg (artikel 18) og/eller arealbetalinger
(artikel 19).
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Ð 27,8 EUR for kalenderåret 2006
Ð 41,7 EUR for kalenderåret 2007 og de fùlgende
kalenderår.

Artikel 19
1.
Der foretages arealbetalinger pr. ha grñsareal
uden for omdrift:
a) som producenterne kan udnytte i lùbet af det
pågñldende kalenderår
b) som ikke udnyttes for at opfylde de specifikke
betingelser med hensyn til belñgningsgrad, der er
nñvnt i artikel 15, stk. 3, i Rådets forordning (EF)
nr. 1254/1999 af 17. maj 1999 om den fñlles markedsordning for oksekùd (1), og
c) for hvilket der ikke for samme år ansùges om
stùtte i henhold til stùtteordningen for producenter
af visse markafgrùder i henhold til stùtteordningen
for tùrret foder og i henhold til fñllesskabsstùtteordninger for andre flerårige kulturer eller gartnerikulturer.
Grñsarealet uden for omdrift i et område, for hvilket
der kan foretages arealbetalinger, må ikke overstige
det relevante regionale basisareal.
2.
De regionale basisarealer fastsñttes af medlemsstaterne i henhold til artikel 17 i forordning (EF)
nr. 1254/1999.
3.
Arealbetalingen pr. ha, herunder arealbetalinger
efter artikel 17 i forordning (EF) nr. 1254/1999, må
ikke overstige 350 EUR for kalenderåret 2005 og de
fùlgende kalenderår.

Artikel 20
Artikel 18
1.
Prñmietillñg kan kun ydes som et supplerende
belùb pr. prñmiebelùb som nñvnt i artikel 16, stk. 2.

1.
Inden den 1. januar 2005 giver medlemsstaterne
Kommissionen nñrmere oplysninger om deres nationale ordninger for supplerende betalinger. Eventuelle
ñndringer af disse ordninger meddeles Kommissionen
senest en måned efter vedtagelsen.

2.
Den malkekoprñmie og det prñmietillñg, der
kan udbetales som prñmiebelùb pr. ton individuel
prñmieberettiget referencemñngde, må tilsammen ikke
overstige:

2.
Inden den 1. april 2007 forelñgger medlemsstaterne Kommissionen en detaljeret rapport om gennemfùrelsen af artikel 17, 18 og 19.

Ð 13,9 EUR for kalenderåret 2005

(1) Se side 21 i denne EFT.

26.6.1999

De Europñiske Fñllesskabers Tidende

DA

Inden den 1. januar 2008 vurderer Kommissionen gennemfùrelsen af artikel 17, 18 og 19 og undersùger fordelingen af fñllesskabsmidlerne mellem medlemsstaterne i henhold til bilag I. Om nùdvendigt forelñgger
Kommissionen Rådet relevante forslag.

Artikel 21
Efter kontrol af retten til betaling finder direkte betalinger efter dette kapitel sted fra den 16. oktober i det
pågñldende kalenderår og, medmindre der er tale om
behùrigt begrundede undtagelsestilfñlde, senest den
30. juni det fùlgende år.
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Artikel 23
Hvis indgift af bovin somatotropin til malkekùer ikke
er tilladt efter eller på grundlag af fñllesskabsforskrifterne, eller hvis bedrifternes adgang til dette stof er
reguleret på anden måde, vedtager Kommissionen efter
proceduren i artikel 42 foranstaltninger, der svarer til
foranstaltningerne i artikel 23 i forordning (EF)
nr. 1254/1999.
Artikel 24
Kommissionen vedtager gennemfùrelsesbestemmelserne
til dette kapitel efter proceduren i artikel 42.

Artikel 22

Artikel 25

De direkte betalinger i dette kapitel kan ñndres efter
proceduren i traktatens artikel 37, stk. 2, på baggrund
af udviklingen i produktion, produktivitet og markedsforhold.

Udgifterne til de direkte betalinger i dette kapitel
betragtes som udgifter til interventionsforanstaltninger
i henhold til artikel 2, stk. 2, i forordning (EF) nr.
1254/1999.

AFSNIT II
SAMHANDELEN MED TREDJELANDE

Artikel 26

1.
Ved indfùrsel i Fñllesskabet af de i artikel 1
nñvnte produkter krñves der fremlagt en importlicens.
Ved udfùrsel af disse produkter fra Fñllesskabet kan
der krñves fremlagt en eksportlicens.

2.
Licensen udstedes af medlemsstaterne til enhver,
der anmoder herom, uanset hvor i Fñllesskabet den
pågñldende er etableret, uden at dette i ùvrigt anfñgter anvendelsen af artikel 29, 30 og 31.

Import- og eksportlicenserne gñlder for hele Fñllesskabet. Licensudstedelsen er betinget af, at der stilles sikkerhed for opfyldelsen af forpligtelsen til at gennemfùre indfùrslen eller udfùrslen inden for licensens gyldighedsperiode. Sikkerheden fortabes helt eller delvis,
hvis transaktionen ikke eller kun delvis har fundet sted
inden for nñvnte frist, undtagen i tilfñlde af force
majeure.

3.
Kommissionen vedtager fùlgende efter proceduren i artikel 42:
a) listen over de produkter, for hvilke der krñves eksportlicens
b) licensens gyldighedsperiode, og
c) de ùvrige gennemfùrelsesbestemmelser til denne
artikel.

Artikel 27
Medmindre andet er fastsat i denne forordning, anvendes toldsatsen i den fñlles toldtarif for de i artikel 1
nñvnte produkter.

Artikel 28
1.
For at undgå eller afhjñlpe skadelige virkninger
for Fñllesskabets marked af indfùrsel af nogle af de i
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artikel 1 nñvnte produkter pålñgges indfùrsel af et
eller flere af disse produkter til den i artikel 27 nñvnte
toldsats en tillñgsimporttold, hvis betingelserne i
artikel 5 i den aftale om landbrug, der i henhold til
traktatens artikel 300 er indgået under de multilaterale
handelsforhandlinger i Uruguay-rundens regi, er
opfyldt, undtagen i tilfñlde, hvor der ikke er risiko for,
at indfùrslen skaber forstyrrelser på Fñllesskabets marked, eller hvor virkningerne ikke står i forhold til det
mål, der sùges opnået.

2.
De udlùsningspriser, under hvilke der kan pålñgges en tillñgsimporttold, er dem, Fñllesskabet meddeler Verdenshandelsorganisationen.

De mñngder, der skal overskrides, for at der pålñgges
en tillñgsimporttold, fastlñgges navnlig på grundlag af
indfùrslen til Fñllesskabet i de tre år, der går forud for
det år, hvor de i stk. 1 nñvnte skadelige virkninger
opstår eller vil kunne opstå.

3.
De importpriser, der skal tages i betragtning ved
pålñggelse af en tillñgsimporttold, fastlñgges på
grundlag af cif-importpriserne for den pågñldende sending.

Med henblik herpå kontrolleres cif-importpriserne på
grundlag af de reprñsentative priser for det pågñldende produkt på verdensmarkedet eller Fñllesskabets
importmarked for nñvnte produkt.

4.
Kommissionen vedtager gennemfùrelsesbestemmelserne til denne artikel efter proceduren i artikel 42.
De omfatter navnlig:

a) de produkter, for hvilke der kan anvendes tillñgsimporttold i henhold til artikel 5 i landbrugsaftalen

b) de ùvrige kriterier, som er nùdvendige for at sikre,
at stk. 1 anvendes i overensstemmelse med artikel 5
i landbrugsaftalen.
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2.
Forvaltningen af kontingenterne kan gennemfùres
efter en af fùlgende metoder eller ved en kombination
af disse metoder:
Ð en metode, der er baseret på den kronologiske rñkkefùlge af indgivelsen af ansùgninger (»fùrst til
mùlle«-princippet)
Ð en metode, der går ud på fordeling i forhold til
mñngden, der er indgivet ansùgning for (metoden
»samtidig behandling«)
Ð en metode, hvor der tages hensyn til de traditionelle handelsstrùmme (metoden »traditionelle
importùrer/nye mùnstre«).
Der kan fastsñttes andre hensigtsmñssige metoder.
De må ikke medfùre forskelsbehandling af de berùrte
erhvervsdrivende.
3.
Forvaltningsmetoden skal i givet fald tage hensyn
til forsyningsbehovene på Fñllesskabets marked og
nùdvendigheden af at sikre ligevñgten på dette marked, idet der dog kan tages udgangspunkt i metoder,
der tidligere måtte vñre blevet anvendt til forvaltning
af kontingenter svarende til dem, der er omhandlet i
stk. 1, jf. dog de rettigheder, der fùlger af de aftaler,
som er indgået inden for rammerne af handelsforhandlingerne under Uruguay-runden.
4.
De i stk. 1 omhandlede bestemmelser fastsñtter
åbning af årlige kontingenter, om nùdvendigt med en
hensigtsmñssig tidsfordeling, fastlñgger den forvaltningsmetode, der skal anvendes, og omfatter, hvis dette
er relevant:
a) bestemmelser, der giver sikkerhed for produktets
art, afsendelsessted og oprindelse, og
b) bestemmelser om anerkendelse af det dokument,
der muliggùr kontrol af garantierne med henblik
på den i litra a) nñvnte sikkerhed, og
c) betingelserne for udstedelse af importlicenser og
licensernes gyldighedsperiode.

Artikel 29

Artikel 30

1.
De toldkontingenter for de i artikel 1 nñvnte
produkter, der fùlger af de aftaler, som er indgået efter
traktatens artikel 300, eller af andre af Rådet vedtagne
retsakter, åbnes og forvaltes efter bestemmelser, der
fastsñttes efter proceduren i artikel 42.

1.
Hvis der i en aftale, som er indgået efter traktatens artikel 300, er fastsat fuld eller delvis forvaltning
af et toldkontingent, som er åbnet af et tredjeland for
de i artikel 1 nñvnte produkter, vedtages forvaltningsmetoden og de nñrmere bestemmelser efter proceduren i artikel 42.
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2.
Forvaltningen af kontingenterne kan gennemfùres
efter en af fùlgende metoder eller ved en kombination
af disse metoder:

b) den, der administrativt set er mindst byrdefuld for
de erhvervsdrivende under hensyn til kravene til
forvaltningen

Ð en metode, der er baseret på den kronologiske rñkkefùlge af indgivelsen af ansùgninger (»fùrst til
mùlle«-princippet)

c) af en sådan art, at der ikke sker nogen form for
forskelsbehandling mellem de berùrte erhvervsdrivende.

Ð en metode, der går ud på fordeling i forhold til de
mñngder, der er indgivet ansùgning for (metoden
»samtidig behandling«)

3.

Ð en metode, hvor der tages hensyn til de traditionelle handelsstrùmme (metoden »traditionelle
importùrer/nye mùnstre«).
Der kan fastsñttes andre hensigtsmñssige metoder,
isñr sådanne, der sikrer fuld udnyttelse af de muligheder, som det pågñldende kontingent åbner.

Restitutionerne er ens for hele Fñllesskabet.

De kan differentieres efter destination, når situationen
i den internationale handel eller sñrlige krav på visse
markeder gùr det nùdvendigt.

Restitutionerne fastsñttes af Kommissionen efter proceduren i artikel 42. Fastsñttelsen kan ske:

a) med regelmñssige tidsintervaller
De må ikke medfùre forskelsbehandling af de berùrte
erhvervsdrivende.
b) ved licitation for de produkter, som denne metode
hidtil har vñret fastsat for.
Artikel 31
1.
For at muliggùre udfùrsel af de i artikel 1 nñvnte
produkter i uñndret stand eller i form af varer, som er
opfùrt i bilag II, hvis det drejer sig om produkter, der
er nñvnt i artikel 1, litra a), b), c), d), e) og g), på
grundlag af de priser, der gñlder for disse produkter i
verdenshandelen, og inden for de grñnser, der fùlger af
aftaler, der er indgået i overensstemmelse med traktatens artikel 300, kan forskellen mellem disse priser og
priserne i Fñllesskabet i fornùdent omfang udlignes
ved en eksportrestitution.
Eksportrestitutionen for de i artikel 1 nñvnte produkter i form af varer, der er opfùrt i bilag II, kan ikke
vñre stùrre end den, der gñlder for disse produkter,
når de udfùres i uñndret stand.
2.
For så vidt angår tildeling af de mñngder, der
kan udfùres med restitution, skal den fremgangsmåde,
der fastlñgges, vñre:
a) den, der passer bedst til produktets art og til situationen på det pågñldende marked, således at de
disponible ressourcer udnyttes så effektivt som
muligt under hensyn til fñllesskabseksportens
effektivitet og struktur, uden at dette dog må fùre
til forskelsbehandling mellem store og små
erhvervsdrivende

Medmindre fastsñttelsen sker ved licitaiton, fastsñttes
listen over produkter, for hvilke der ydes restitution,
samt restitutionens stùrrelse mindst en gang hver fjerde
uge. Restitutionen kan dog fastholdes på samme
niveau i mere end fire uger eller om fornùdent ñndres
af Kommissionen inden for tidsintervallet efter anmodning herom fra en medlemsstat eller på Kommissionens eget initiativ. For de i artikel 1 nñvnte produkter,
der udfùres i form af varer, som er opfùrt i bilag II til
denne forordning, kan der dog fastsñttes en anden
rytme efter proceduren i artikel 16 i Rådets forordning
(EF) nr. 3448/93 (1).

4.
Restitutionerne for de i artikel 1 nñvnte produkter, som udfùres i uñndret form, fastsñttes under hensyn til fùlgende:

a) situationen og den forventede udvikling i
Ð priserne for mñlk og mejeriprodukter og de
disponible mñngder på Fñllesskabets marked
Ð priserne for mñlk og mejeriprodukter i den
internationale handel
(1) EFT L 318 af 20.12.1993, s. 31.

L 160/62

DA

De Europñiske Fñllesskabers Tidende

b) de gunstigste afsñtningsomkostninger og omkostninger i forbindelse med transporten fra Fñllesskabets markeder til Fñllesskabets eksporthavne eller
andre udfùrselssteder samt transportomkostninger
mv. til bestemmelseslandet; efterspùrgslen på Fñllesskabets marked

c) målet med den fñlles markedsordning for mñlk og
mejeriprodukter, som er at sikre disse markeder en
ligevñgt og en naturlig udvikling, for så vidt angår
priser og handel
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6.
For de i artikel 1 nñvnte produkter, som udfùres
i uñndret stand, ydes restitutionen kun efter anmodning herom og mod fremlñggelse af den pågñldende
eksportlicens.

7.
Det restitutionsbelùb, der skal anvendes ved
udfùrsel af de i artikel 1 nñvnte produkter i uñndret
stand, er det, der gñlde på dagen for licensansùgningen, og, hvis der er tale om differentierede restitutioner, det, der gñlder samme dag:

d) de begrñnsninger, der er en fùlge af de aftaler, der
indgås i henhold til traktatens artikel 300

a) for den i licensen angivne destination, eller i givet
fald

e) behovet for at undgå forstyrrelser på Fñllesskabets
marked

b) for den faktiske destination, hvis denne afviger fra
den destination, der er anfùrt på licensen. I så fald
må belùbet ikke overstige det belùb, der gñlder for
den i licensen angivne destination.

f) det ùkonomiske aspekt i forbindelse med de
påtñnkte udfùrsler.
For at undgå misbrug af fleksibiliteten i dette stykke
kan der trñffes passende foranstaltninger.
Der tages desuden sñrligt hensyn til nùdvendigheden
af at skabe ligevñgt mellem anvendelsen af landbrugsbasisprodukter fra Fñllesskabet med henblik på udfùrsel til tredjelande af forarbejdede produkter og anvendelsen af produkter fra disse lande, der tillades indfùrt
til forñdling.

5.
For de i artikel 1 nñvnte produkter, som udfùres
i uñndret stand:

a) fastsñttes de i stk. 1 nñvnte priser i Fñllesskabet
under hensyn til de priser, som med henblik på
udfùrsel viser sig at vñre de gunstigste

b) fastsñttes de i stk. 1 nñvnte priser i den internationale handel sñrlig under hensyn til:

8.
Stk. 6 og 7 kan efter proceduren i artikel 16 i forordning (EF) nr. 3448/93 udvides til at omfatte de i
artikel 1 nñvnte produkter, når de udfùres i form af
varer, som er opfùrt i bilag II.

9.
Stk. 6 og 7 kan efter proceduren i artikel 42 fraviges for de i artikel 1 nñvnte produkter, hvis der ydes
restitution for disse produkter i forbindelse med fùdevarehjñlp.

10.

Restitutionen ydes, når det godtgùres:

Ð at produkterne har oprindelse i Fñllesskabet

Ð priserne på tredjelandenes markeder
Ð at produkterne er udfùrt fra Fñllesskabet, og
Ð de gunstigste priser ved indfùrsel i tredjelande,
der er bestemmelseslande, fra andre tredjelande
Ð de i de udfùrende tredjelande konstaterede producentpriser, i givet fald under hensyn til de tilskud, der ydes af disse lande
Ð tilbudspriserne franko grñnse.

Ð hvis der er tale om en differentieret restitution, at
produkterne har nået den destination, der er anfùrt
på licensen, eller en anden destination, for hvilken
restitutionen var fastsat, uden at dette berùrer
stk. 7, litra b). Der kan gùres undtagelser fra denne
bestemmelse efter proceduren i artikel 42, såfremt
der fastlñgges betingelser, der frembyder tilsvarende garantier.
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11. Medmindre der er indrùmmet en undtagelse
efter proceduren i artikel 42, ydes der ingen eksportrestitution for produkter, der indfùres fra tredjelande og
genudfùres til tredjelande, jf. dog stk. 10, fùrste led.

af proceduren for aktiv forñdling for de i artikel 1
nñvnte produkter, når de er bestemt til fremstilling af
produkter, der ligeledes er nñvnt i artikel 1, eller af
varer, der er opfùrt i bilag II til denne forordning.

12. For så vidt angår de i artikel 1 nñvnte produkter, som udfùres i form af varer, der er opfùrt i bilag II
til denne forordning, finder stk. 10 og 11 kun anvendelse på varer med fùlgende KN-koder:

2.
Hvis den i stk. 1 nñvnte situation er af sñrligt
hastende karakter, og Fñllesskabets marked forstyrres
eller trues af forstyrrelse på grund af proceduren for
aktiv forñdling, kan bestemmelserne i stk. 1 fraviges,
og Kommissionen trñffer efter anmodning fra en medlemsstat eller på eget initiativ de nùdvendige foranstaltninger, som meddeles Rådet og medlemsstaterne.
De pågñldende foranstaltninger kan ikke anvendes i
mere end seks måneder og trñder straks i kraft. Har
Kommissionen fået forelagt en anmodning fra en medlemsstat, trñffer den afgùrelse herom senest en uge
efter anmodningens modtagelse.

Ð 0405 20 30 (smùbare mñlkefedtprodukter med
fedtindhold på mellem 60 og 75 vñgtprocent)

Ð 1806 90 60 til 1806 90 90 (visse produkter med
indhold af kakao)

Ð 1901 (visse nñringsmidler fremstillet af mel osv.)

Ð 2106 90 98 (visse nñringsmidler, ikke nñvnt andetsteds)

som har et stort indhold af mejeriprodukter.

13. Overholdelse af de mñngdemñssige begrñnsninger, der er en fùlge af de aftaler, som er indgået i
henhold til traktatens artikel 300, sikres på grundlag
af de eksportcertifikater, der udstedes for de deri fastsatte referenceperioder, og som gñlder for de pågñldende produkter. For så vidt angår overholdelsen af de
forpligtelser, der fùlger af landbrugsaftalen, berùres
eksportlicensernes gyldighed ikke af referenceperiodens
udlùb.

14. Gennemfùrelsesbestemmelserne til denne artikel,
herunder bestemmelser om genfordeling af ikke tildelte
eller ikke opbrugte mñngder, der kan eksporteres, vedtages af Kommissionen efter proceduren i artikel 42.
Dog vedtages gennemfùrelsesbestemmelserne til stk. 8,
10, 11 og 12 for de i artikel 1 nñvnte produkter, når
de udfùres i form af varer, der er opfùrt i bilag II til
denne forordning, efter proceduren i artikel 16 i forordning (EF) nr. 3448/93.

3.
Enhver medlemsstat kan indbringe den af Kommissionen trufne afgùrelse for Rådet inden for en frist
på en uge efter meddelelsesdagen. Rådet, der trñffer
afgùrelse med kvalificeret flertal, kan bekrñfte, ñndre
eller ophñve Kommissionens afgùrelse.
Har Rådet ikke truffet en afgùrelse senest tre måneder
efter, at det har fået sagen forelagt, anses Kommissionens afgùrelse for ophñvet.

Artikel 33
1.
De almindelige regler for fortolkningen af den
kombinerede nomenklatur og de sñrlige regler for
dens anvendelse gñlder ved tariferingen af de produkter, der er omfattet af denne forordning. Den toldnomenklatur, der fùlger af anvendelsen af denne forordning, optages i den fñlles toldtarif.
2.
Medmindre andet er bestemt i denne forordning
eller vedtaget i henhold til en af dens bestemmelser, er
fùlgende forbudt i samhandelen med tredjelande:
Ð opkrñvning af afgifter med samme virkning som
told
Ð anvendelse af kvantitative importrestriktioner eller
foranstaltninger med tilsvarende virkning.

Artikel 32

1.
I det omfang det er nùdvendigt for, at den fñlles
markedsordning for mñlk og mejeriprodukter kan fungere bedst muligt, kan Rådet, der trñffer afgùrelse
med kvalificert flertal på forslag af Kommissionen, i
sñrlige tilfñlde helt eller delvis udelukke anvendelsen

Artikel 34
1.
Overstiger prisen franko grñnse for et eller flere
af de i artikel 1 nñvnte produkter prisniveauet i Fñllesskabet vñsentligt, og kan denne situation forventes
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at vedvare, således at Fñllesskabets marked forstyrres
eller trues af forstyrrelse, kan der trñffes de i stk. 5
nñvnte foranstaltninger.
2.
Der er tale om en vñsentlig overskridelse som
omhandlet i stk. 1, når prisen franko grñnse overstiger
den interventionspris, der er fastsat for det pågñldende
produkt forhùjet med 15 % eller, for så vidt angår produkter, som der ikke er fastsat nogen interventionspris
for, en pris, der er afledt af interventionsprisen, og
som skal fastsñttes efter proceduren i artikel 42 under
hensyntagen til det pågñldende produkts art og sammensñtning.
3.
En situation, hvor prisen franko grñnse overstiger prisniveauet vñsentligt, kan forventes at vedvare,
når der er uligevñgt mellem udbud og efterspùrgsel,
og der er fare for, at denne uligevñgt fortsñtter i
betragtning af den forventede udvikling i produktionen
og markedspriserne.
4.
Fñllesskabets marked forstyrres eller trues af forstyrrelse på grund af den situation, der er nñvnt i
denne artikel, når det hùje prisniveau i den internationale handel:
Ð hindrer indfùrsel af mejeriprodukter til Fñllesskabet, eller
Ð medfùrer udfùrsel af mejeriprodukter fra Fñllesskabet, således at forsyningssikkerheden ikke lñngere er sikret, eller der er fare for, at den ikke lñngere kan sikres, inden for Fñllesskabet.
5.
Hvis de betingelser, der er nñvnt i stk. 1-4, er
opfyldt, kan der trñffes afgùrelse om hel eller delvis
suspension af importafgifter og/eller opkrñvning af
eksportafgifter efter proceduren i artikel 42. Gennem-
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fùrelsesbestemmelserne til denne artikel vedtages om
nùdvendigt af Kommissionen efter samme procedure.
Artikel 35
1.
Bliver Fñllesskabets marked for et eller flere af
de i artikel 1 nñvnte produkter på grund af indfùrsler
eller udfùrsler udsat for eller truet af alvorlige forstyrrelser, som kan bringe virkeliggùrelsen af de i traktatens artikel 33 nñvnte mål i fare, kan der anvendes
egnede foranstaltninger i samhandelen med tredjelande, indtil forstyrrelsen eller faren herfor er ophùrt.
Rådet, der trñffer afgùrelse med kvalificeret flertal på
forslag af Kommissionen, vedtager de almindelige gennemfùrelsesbestemmelser til dette stykke og fastlñgger,
i hvilke tilfñlde og inden for hvilke grñnser medlemsstaterne kan trñffe beskyttelsesforanstaltninger.
2.
Indtrñder den i stk. 1 nñvnte situation, trñffer
Kommissionen på begñring af en medlemsstat eller på
eget initiativ bestemmelse om de nùdvendige foranstaltninger, som meddeles medlemsstaterne og straks
bringes i anvendelse. Har Kommissionen fået forelagt
en begñring fra en medlemsstat, trñffer den afgùrelse
herom senest tre arbejdsdage efter begñringens modtagelse.
3.
Enhver medlemsstat kan inden for en frist på tre
arbejdsdage efter meddelelsesdagen indbringe den af
Kommissionen trufne foranstaltning for Rådet. Rådet
trñder straks sammen. Rådet kan med kvalificeret flertal ñndre eller ophñve den pågñldende foranstaltning
senest en måned efter den dag, hvor den blev indbragt.
4.
Denne artikel anvendes under iagttagelse af de
forpligtelser, der fùlger af de aftaler, som er indgået i
overensstemmelse med traktatens artikel 300, stk. 2.

AFSNIT III
ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Artikel 36

ninger må kun trñffes i det omfang og for det tidsrum,
det er strengt nùdvendigt for at stùtte dette marked.

For at tage hensyn til de begrñnsninger i den frie vareomsñtning, som kan fùlge af anvendelsen af foranstaltninger til bekñmpelse af udbredelsen af sygdomme
hos dyr, kan der efter proceduren i artikel 42 trñffes
undtagelsesforanstaltninger for at stùtte det marked,
som berùres af disse begrñnsninger. Disse foranstalt-

Artikel 37
Medmindre andet er fastsat i denne forordning, finder
traktatens artikel 87, 88 og 89 anvendelse på produktion af og handel med de i artikel 1 nñvnte produkter.
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Artikel 38
1.
Med forbehold af bestemmelserne i traktatens
artikel 87, stk. 2, er stùtte, hvis stùrrelse fastsñttes i
forhold til prisen for eller mñngden af de i artikel 1
nñvnte produkter, forbudt.
2.
Nationale foranstaltninger, der muliggùr en udligning mellem priserne for de i artikel 1 nñvnte produkter, er ligeledes forbudt.
Artikel 39
Uden at de berùrer anvendelsen af traktatens
artikel 87, 88 og 89, kan en medlemsstat hos mñlkeproducenterne opkrñve en afgift til fremme af forbruget, der betales for de afsatte mñngder mñlk eller
mñlkeñkvivalenter, med henblik på at finansiere foranstaltninger til fremme af forbruget i Fñllesskabet,
udvidelse af markederne for mñlk og mejeriprodukter
og forbedring af kvaliteten.
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2.
Kommissionens
reprñsentant
forelñgger
komiteÂen et udkast til de foranstaltninger, der skal
trñffes. KomiteÂen afgiver en udtalelse om dette udkast
inden for en frist, som formanden kan fastsñtte under
hensyn til, hvor meget spùrgsmålet haster. Den udtaler
sig med det flertal, som er fastsat i traktatens
artikel 205, stk. 2, for vedtagelse af de afgùrelser, som
Rådet skal trñffe på forslag af Kommissionen. Ved
afstemninger i komiteÂen tillñgges de stemmer, der afgives af reprñsentanterne for medlemsstaterne, den
vñgt, der er fastlagt i nñvnte artikel. Formanden deltager ikke i afstemningen.
3.
Kommissionen vedtager foranstaltninger, som
straks finder anvendelse. Hvis de ikke er i overensstemmelse med den af komiteÂen afgivne udtalelse,
underrettes Rådet dog straks af Kommissionen om
disse foranstaltninger. I så fald kan Kommissionen
udsñtte gennemfùrelsen af de foranstaltninger, den har
truffet afgùrelse om, i et tidsrum på hùjst en måned
regnet fra datoen for denne underretning.
Rådet kan med kvalificeret flertal trñffe en anden
afgùrelse inden for en frist på en måned.

Artikel 40
Medlemsstaterne og Kommissionen meddeler hinanden
de oplysninger, der er nùdvendige for gennemfùrelsen
af denne forordning. De nñrmere bestemmelser om
meddelelse og udbredelse af disse oplysninger vedtages
af Kommissionen efter proceduren i artikel 42.

Artikel 43
KomiteÂen kan undersùge ethvert andet spùrgsmål, som
formanden forelñgger den enten på eget initiativ eller
på begñring af en medlemsstats reprñsentant.

Artikel 41

Artikel 44

Der nedsñttes en forvaltningskomiteÂ for mñlk og
mejeriprodukter (i det fùlgende benñvnt »komiteÂen«),
som består af reprñsentanter for medlemsstaterne og
har en reprñsentant for Kommissionen som formand.

Ved denne forordnings anvendelse skal der tages hensyn til både de i traktatens artikel 33 og de i traktatens
artikel 131 nñvnte mål.

Artikel 42

Artikel 45

1.
Når der henvises til proceduren i denne artikel,
indbringer formanden sagen for komiteÂen, enten på
eget initiativ eller efter anmodning fra en medlemsstats
reprñsentant.

Forordning (EF) nr. 1254/1999 og gennemfùrelsesbestemmelserne hertil finder anvendelse på de i artikel 1
nñvnte produkter.

AFSNIT IV
OVERGANGSBESTEMMELSER OG AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 46
1.
Forordning (EéF) nr. 804/68, (EéF) nr. 986/68,
(EéF) nr. 987/68, (EéF) nr. 508/71, (EéF) nr. 1422/
78, (EéF) nr. 1723/81, (EéF) nr. 2990/82, (EéF)

nr. 1842/83, (EéF) nr. 865/84 og (EéF) nr. 777/87
ophñves.
2.
Henvisninger til forordning (EéF) nr. 804/68
betragtes som henvisninger til nñrvñrende forordning
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og lñses i overensstemmelse med sammenligningstabellen i bilag III.
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Ð de foranstaltninger, der er nùdvendige for at lùse
specifikke praktiske problemer. Sådanne foranstaltninger kan, i behùrigt begrundede tilfñlde, afvige
fra visse dele af nñrvñrende forordning.

Artikel 47
Kommissionen vedtager efter proceduren i artikel 42:
Ð de foranstaltninger, der er nùdvendige for at lette
overgangen fra ordningerne i forordning (EéF)
nr. 804/68 til ordningerne i nñrvñrende forordning

Artikel 48
Denne forordning trñder i kraft på dagen for offentliggùrelsen i De Europñiske Fñllesskabers Tidende.
Den anvendes fra den 1. januar 2000.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gñlder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfñrdiget i Bruxelles, den 17. maj 1999.
På Rådets vegne
K.-H. FUNKE

Formand
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BILAG I
SUPPLERENDE BETALINGER: GLOBALE BELéB I HENHOLD TIL ARTIKEL 17
(udtrykt i mio. EUR)
2007 og de fùlgende
kalenderår

2005

2006

8,6

17,1

25,7

Danmark

11,5

23,0

34,5

Tyskland

72,0

144,0

216,0

1,6

3,3

4,9

Spanien

14,4

28,7

43,1

Frankrig

62,6

125,3

187,9

Irland

13,6

27,1

40,7

Italien

25,7

51,3

77,0

Luxembourg

0,7

1,4

2,1

Nederlandene

28,6

57,2

85,8

éstrig

7,1

14,2

21,3

Portugal

4,8

9,7

14,5

Finland

6,2

12,4

18,6

Sverige

8,5

17,1

25,6

37,7

75,4

113,1

Belgien

Grñkenland

Det Forenede Kongerige
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BILAG II
KN-kode

0403 10 51 til 99
og
0403 90 71 til 99
ex 0405

Varebeskrivelse

Kñrnemñlk, koaguleret mñlk og flùde, yoghurt, kefir og anden fermenteret
eller syrnet mñlk og flùde, også koncentreret, tilsat sukker eller andre sùdemidler, aromatiseret eller tilsat frugt eller kakao
Smùr og andre mñlkefedtstoffer; smùrbare mñlkefedtprodukter:

0405 20

Ð Smùrbare mñlkefedtprodukter:

0405 20 10

Ð Ð Med et fedtindhold på 39 vñgtprocent og derover, men under 60 vñgtprocent

0405 20 30

Ð Ð Med et fedtindhold på 60 vñgtprocent og derover, men ikke over 75
vñgtprocent

ex 1517

Margarine; spiselige blandinger eller tilberedninger af animalske eller vegetabilske fedtstoffer eller olier eller af fraktioner af forskellige spiselige fedtstoffer og olier fra dette kapitel, undtagen spiselige fedtstoffer og olier eller fraktioner deraf henhùrende under KN-kode1516

1517 10

Ð Margarine, undtagen flydende margarine:

1517 10 10

Ð Ð Med indhold af mñlkefedt på over 10 vñgtprocent, men hùjst 15
vñgtprocent

1517 90

Ð Andre varer:

1517 90 10

Ð Ð Med indhold af mñlkefedt på over 10 vñgtprocent, men hùjst 15
vñgtprocent

ex 1702
1702 11 00

Lactose og lactosesirup:
Ð Ð Af en renhedsgrad i tùr tilstand på 99 vñgtprocent og derover

ex 1704

Sukkervarer uden indhold af kakao (herunder hvid chokolade):

ex 1704 90

Ð Andre varer, undtagen lakridssaft der indeholder over 10 vñgtprocent
saccharose, uden tilsñtning af andre stoffer

ex 1806

Chocolade og andre tilberedte nñringsmidler med indhold af kakao, undtagen kakaopulver tilsat saccharose henhùrende under KN-kode 1806 10

ex 1901

Maltekstrakt, tilberedte nñringsmidler fremstillet af mel, stivelse eller maltekstrakt, også tilsat kakao, såfremt dette udgùr mindre end 40 vñgtprocent,
beregnet på et fuldstñndig fedtfrit grundlag, ikke andetsteds tariferet; tilberedte nñringsmidler fremstillet af produkter henhùrende under KN-kode
0401 til 0404, også tilsat kakao, såfremt dette udgùr mindre end 5 vñgtprocent, beregnet på et fuldstñndig fedtfrit grundlag, ikke andetsteds tariferet:

1901 10 00

Ð Tilberedte nñringsmidler til bùrn, i detailsalgspakninger

1901 20 00

Ð Blandinger og dej til fremstilling af bagvñrk henhùrende under KN-kode
1905

1901 90

Ð Andre varer:
Ð Ð Andre varer:

1901 90 91

Ð Ð Ð Uden indhold af mñlkefedt, saccharose, isoglucose, glucose eller stivelse, eller med indhold af mñlkefedt på under 1,5 vñgtprocent,
med indhold af saccharose (herunder invertsukker) på under 5
vñgtprocent, af isoglucose på under 5 vñgtprocent, af glucose på
under 5 vñgtprocent eller af stivelse på under 5 vñgtprocent, bortset fra tilberedte nñringsmidler i pulverform henhùrende under KNkode 0401 til 0404

1901 90 99

Ð Ð Ð I andre tilfñlde
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KN-kode

ex 1902

Varebeskrivelse

Pastaprodukter, også kogte eller med fyld (af kùd eller andre varer) eller på
anden måde tilberedt, f.eks. spaghetti, makaroni, nudler, lasagne, gnocchi,
ravioli, cannelloni; couscous, også tilberedt:
Ð Ikke kogte pastaprodukter, ikke fyldte eller på anden måde tilberedt:

1902 19

Ð Ð Andre varer

1902 20

Ð Pastaprodukter med fyld, også kogt eller på anden måde tillberedt:
Ð Ð I andre tilfñlde:

1902 20 91

Ð Ð Ð Kogte

1902 20 99

Ð Ð Ð I andre tilfñlde

1902 30

Ð Andre pastaprodukter

1902 40

Ð Couscous:

1902 40 90

Ð Ð I andre tilfñlde

1904

Tilberedte nñringsmidler fremstillet ved ekspandering eller ristning af korn
eller kornprodukter (f.eks. cornflakes); korn, undtagen majs, i form af kerner,
flager eller andet bearbejdet korn (undtagen mel), forkogt eller på anden
måde tilberedt, ikke andetsteds tariferet

1905

Brùd, wienerbrùd, kager, kiks og andet bagvñrk, også tilsat kakao; kirkeoblater, oblatkapsler til lñgemidler, segloblater, samt lignende varer af mel
eller stivelse:

1905 10 00

Ð Knñkbrùd

1905 20

Ð Ingefñrkager og lignende

1905 30

Ð Kiks, biscuits, småkager og vafler

1905 40

Ð Tvebakker og kryddere, ristet brùd og lignende ristede varer

1905 90

Ð Andre varer:
Ð Ð Andre varer:

1905 90 40

Ð Ð Ð Vaffelbrùd og vafler med et vandindhold på over 10 vñgtprocent

1905 90 45

Ð Ð Ð Kiks, biscuits og småkager

1905 90 55

Ð Ð Ð Eksstruderede eller ekspanderede varer, krydrede eller saltede

1905 90 60

Ð Ð Ð Ð Med tilsñtning af sùdemidler

1905 90 90

Ð Ð Ð Ð I andre tilfñlde

ex 2004
2004 10

Andre grùntsager, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike
eller eddikesyre, frosne, undtagen varer henhùrende under pos. 2006:
Ð Kartofler:
Ð Ð I andre tilfñlde:

2004 10 91
ex 2005

Ð Ð Ð I form af mel, gryn eller flager
Andre grùntsager, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike
eller eddikesyre, ikke frosne, undtagen varer henhùrende under pos. 2006:

2005 20

Ð Kartofler:

2005 20 10

Ð Ð I form af mel, gryn eller flager

ex 2008

Frugter, nùdder og andre spiselige plantedele, tilberedt eller konserveret på
anden måde, også tilsat sukker, andre sùdemidler eller alkohol, ikke andetsteds tariferet:
Ð Nùdder, jordnùdder samt andre kerner og frù, også blandede
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KN-kode

Varebeskrivelse

2008 11

Ð Ð Jordnùdder:

2008 11 10

Ð Ð Ð Jordnùddesmùr

2105 00

Konsumis, også med indhold af kakao

ex 2106

Tilberedte nñringsmidler, ikke andetsteds tariferet, undtagen sammensatte
alkoholholdige tilberedninger henhùrende under KN-kode 2106 90 20 samt
sirup og andre sukkeroplùsninger, tilsat smagsstoffer eller farvestoffer, henhùrende under KN-kode 2106 90 30, 2106 90 51, 2106 90 55 og 2106 90 59

ex 2202

Vand, herunder mineralvand og vand tilsat kulsyre, tilsat sukker eller andre
sùdemidler eller aromatiseret, og andre ikke-alkoholholdige drikkevarer, undtagen frugt- og grùntsagssafter henhùrende under KN-kode 2009:

2202 90

Ð Andre varer
Ð Ð Andre varer, med indhold af fedt af varer henhùrende under KN-kode
0401 til 0404:

2202 90 91

Ð Ð Ð Under 0,2 vñgtprocent

2202 90 95

Ð Ð Ð 0,2 vñgtprocent og derover, men under 2 vñgtprocent

2202 90 99

Ð Ð Ð 2 vñgtprocent og derover

ex 2208

Ethanol (ethylalkohol), ikke denatureret med et alkoholindhold på under
80 % vol; spiritus, likùr og andre spiritusholdige drikkevarer:

2208 70

Ð Likùr

2208 90

Ð Andre varer:
Ð Ð Anden spiritus og andre spiritusholdige drikkevarer, i beholdere med
indhold af:
Ð Ð Ð 2 liter og derunder:
Ð Ð Ð Ð Andre varer:

2208 90 69

Ð Ð Ð Ð Ð Andre spiritusholdige drikkevarer
Ð Ð Ð Over 2 liter:

2208 90 78
ex 3302

3302 10

Ð Ð Ð Ð Andre spiritusholdige drikkevarer
Blandinger af lugtstoffer samt blandinger (herunder alkoholiske oplùsninger)
på basis af et eller flere af disse stoffer, af den art der anvendes som råvarer i
industrien; andre tilberedninger på basis af lugtstoffer, af den art der anvendes til fremstilling af drikkevarer:
Ð Af den art der anvendes i nñringsmidler eller drikkevareindustrien:
Ð Ð Af den art der anvendes i drikkevarindustrien:

3302 10 29

Ð Ð Ð Ð Ð I andre tilfñlde

3501

Casein, caseinater og andre caseinderivater, caseinlim

ex 3502
3502 20

Albuminer, albuminater og andre albuminderivater
Ð Mñlkealbumin (lactalbumin), herunder koncentrater af to eller flere valleproteiner:
Ð Ð I andre tilfñlde:

3502 20 91

Ð Ð Ð Tùrret (som blade, flager, krystaller, pulvere etc.)

3502 20 99

Ð Ð Ð I andre tilfñlde
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BILAG III
SAMMENLIGNINGSTABEL
Forordning (EéF) nr. 804/68

Denne forordning

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 2

Artikel 2

Artikel 3, stk. 1 og 2

Artikel 3, stk. 1

Artikel 3, stk. 3

Ð

Artikel 3, stk. 4

Artikel 3, stk. 2

Artikel 4

Ð

Artikel 5

Artikel 4, stk. 1

Artikel 5a

Ð

Artikel 5b

Artikel 5

Artikel 6, stk. 2

Artikel 6, stk. 3

Artikel 6, stk. 3

Artikel 6, stk. 4

Artikel 6, stk. 4

Artikel 6, stk. 5

Artikel 6, stk. 6

Artikel 10

Artikel 7, stk. 1

Artikel 7, stk. 1

Artikel 7, stk. 2

Artikel 7, stk. 3

Artikel 7, stk. 3, fùrste afsnit

Artikel 7, stk. 4, fùrste afsnit

Artikel 7, stk. 3, fjerde afsnit

Artikel 7, stk. 4, andet afsnit

Artikel 7, stk. 4

Artikel 7, stk. 5

Artikel 7, stk. 5

Artikel 10

Artikel 7a

Ð

Artikel 8, stk. 1, 2 og 3

Artikel 8, stk. 1, 2 og 3

Artikel 8, stk. 4

Artikel 10

Artikel 9, stk. 3

Artikel 10

Artikel 10, stk. 1

Artikel 11, stk. 1

Artikel 10, stk. 2

Ð

Artikel 10, stk. 3

Artikel 15

Artikel 11, stk. 1

Artikel 12, stk. 1

Artikel 11, stk. 2

Ð

Artikel 11, stk. 3

Artikel 15

Artikel 12, stk. 3

Artikel 15

Artikel 13

Artikel 26

Artikel 14

Artikel 27

Artikel 15

Artikel 28

Artikel 16

Artikel 29

Artikel 16a

Artikel 30

Artikel 17

Artikel 31
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Forordning (EéF) nr. 804/68

Denne forordning

Artikel 18

Artikel 32

Artikel 19

Artikel 33

Artikel 20

Artikel 34

Artikel 21

Artikel 35

Artikel 22

Ð

Artikel 22a

Artikel 36

Artikel 23

Artikel 37

Artikel 24

Artikel 38

Artikel 24a

Artikel 39

Artikel 25

Ð

Artikel 26, stk. 1 og 2

Artikel 14, stk. 1 og 2

Artikel 26, stk. 4

Artikel 15

Artikel 26, stk. 5

Ð

Artikel 28

Artikel 40

Artikel 29, stk. 1

Artikel 41

Artikel 29, stk. 2

Ð

Artikel 30

Artikel 42

Artikel 31

Artikel 43

Artikel 32

Ð

Artikel 33

Artikel 44

Artikel 34

Artikel 45

Artikel 35

Ð

Artikel 36

Ð

Artikel 37, stk. 1

Artikel 48

Bilag

Bilag II
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RDETS FORORDNING (EF) Nr. 1256/1999
af 17. mai 1999
om ñndring af forordning (EéF) nr. 3950/92 om en tillñgsafgift på mñlk og
mejeriprodukter

1. juli 2005; denne foranstaltnings virkninger for
det interne forbrug og for udfùrslen af mñlk og
mejeriprodukter berettiger en velafbalanceret forhùjelse af den samlede referencemñngde for
mñlk i Fñllesskabet, efter at der på den ene side
er blevet foretaget de respektive prisnedsñttelser,
og på den anden side er gjort en målrettet indsats
for at lùse visse strukturelle problemer;

RDET FOR DEN EUROPáISKE UNION HAR Ð

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europñiske Fñllesskab, sñrlig artikel 37,
under henvisning til forslag fra Kommissionen (1),
under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (2),

(3)

den individuelle referencemñngde bùr defineres
som den mñngde, der uden hensyn til de mñngder, som måtte vñre afstået midlertidigt, er til
rådighed den 31. marts 2000, hvor afgiftsordningens syv anvendelsesperioder udlùber efter dens
forlñngelse, der blev besluttet i 1992;

(4)

producenternes underudnyttelse af referencemñngder kan hindre sektoren for mñlkeproduktion i at udvikle sig hensigtsmñssigt; for at
undgå en sådan praksis bùr medlemsstaterne
have mulighed for i overensstemmelse med fñllesskabsrettens generelle principper at beslutte, at
de uudnyttede referencemñngder i tilfñlde af
vñsentlig underudnyttelse over en betydelig tidsperiode skal returneres til den nationale reserve
med henblik på omfordeling til andre producenter;

(5)

for at styrke mulighederne for decentraliseret forvaltning af referencemñngder med henblik på at
omlñgge mñlkeproduktionen eller forbedre miljùet bùr medlemsstaterne have tilladelse til at
gennemfùre visse bestemmelser herom på det
relevante territoriale niveau eller i indsamlingsområder;

(6)

erfaringen med tillñgsafgiftsordningen har vist,
at overfùrsel af referencemñngder via juridiske
konstruktioner såsom forpagtning, der ikke nùdvendigvis fùrer til en permanent tildeling af de
pågñldende referencemñngder til modtageren,
kan vñre en yderligere omkostningsfaktor for
mñlkeproduktionen, som hindrer forbedring af
produktionsstrukturerne; for at styrke referencemñngdernes karakter som et middel til regulering af markedet for mñlk og mejeriprodukter
bùr medlemsstaterne have befùjelse til at tilbagefùre referencemñngder, der er overfùrt via bort-

under henvisning til udtalelse fra Det ékonomiske og
Sociale Udvalg (3),
under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget (4),
under henvisning til udtalelse fra Revisionsretten (5),
og
ud fra fùlgende betragtninger:
(1)

(2)

Ved Rådets forordning (EéF) nr. 3950/92 af
28. december 1992 om en tillñgsafgift på mñlk
og mejeriprodukter (6) blev tillñgsafgiftsordningen, der oprindelig blev indfùrt i denne sektor
den 2. april 1984, forlñnget med yderligere syv
tolvmånedersperioder; formålet med ordningen
var at formindske uligevñgten mellem udbud og
efterspùrgsel efter mñlk og mejeriprodukter og
at nedbringe det deraf fùlgende strukturelle overskud; ordningen er fortsat nùdvendig i fremtiden,
hvis der skal opnås en bedre markedsligevñgt;
den bùr derfor viderefùres for yderligere otte
tolvmånedersperioder fra den 1. april 2000;
prisstùtten i mejerisektoren vil gradvis blive nedsat med 15 % i alt over tre produktionsår fra den

(1) EFT C 170 af 4.6.1998, s. 60.
(2) Udtalelse afgivet den 6. maj 1999 (endnu ikke offentliggjort i EFT).
(3) EFT C 407 af 28.12.1998, s. 203.
(4) EFT C 93 af 6.4.1999, s. 1.
(5) EFT C 401 af 22.12.1998, s. 3.
(6) EFT L 405 af 31.12.1992, s. 1. Forordningen er senest
ñndret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 751/1999
(EFT L 96 af 10.4.1999, s. 11 ).
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forpagtning eller lignende juridiske konstruktioner, til den nationale reserve med henblik på
omfordeling efter objektive kriterier til aktive
producenter, navnlig til producenter, der tidligere
har udnyttet dem; medlemsstaterne bùr også
have befùjelse til at foretage overfùrsler af referencemñngder på anden måde end ved individuelle transaktioner mellem producenter; det bùr,
navnlig for at sikre eksisterende juridiske rettigheder, udtrykkeligt fastsñttes, at medlemsstaterne, når de anvender disse befùjelser, skal
trñffe de nùdvendige foranstaltninger for at overholde fñllesskabsrettens generelle principper;
(7)

en rñkke bestemmelser i forordning (EéF)
nr. 3950/92 er forñldede og bùr derfor
ophñves Ð

UDSTEDT FéLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
I forordning (EéF) nr. 3950/92 foretages fùlgende
ñndringer:
1) Artikel 1, stk. 1, affattes således:
»For yderligere otte på hinanden fùlgende tolvmånedersperioder, der begynder den 1. april 2000,
erlñgger producenter af komñlk en tillñgsafgift
for de mñngder mñlk eller mñlkeñkvivalenter, de
i den pågñldende tolvmånedersperiode har leveret
til en opkùber eller solgt direkte til konsum ud
over en nñrmere fastsat mñngde.«
2) Tabellen i artikel 3, stk. 2, erstattes med tabellen i
bilag I til denne forordning.
3) Artikel 3, stk. 2, affattes således:
»2. De samlede mñngder i bilaget fastsñttes
uden at foregribe en eventuel revision i lyset af
den generelle markedssituation og sñrlige forhold
i visse medlemsstater.
Den samlede mñngde for de finske leverancekvoter kan forhùjes for at kompensere de finske
SLOM-producenter med hùjst 200 000 tons, der
skal tildeles efter fñllesskabsreglerne. Denne

26.6.1999

reserve kan ikke overfùres og skal udelukkende
anvendes til producenter, hvis ret til at genoptage
produktionen påvirkes af tiltrñdelsen.
Forhùjelsen af de samlede mñngder og betingelserne for tildeling af de i det foregående afsnit
fastsatte individuelle referencemñngder besluttes
efter proceduren i artikel 11.«
4) Artikel 3, stk. 3, udgår.
5) Artikel 4 affattes således:
»Artikel 4
1.
Den individuelle referencemñngde, der er til
rådighed på bedriften, er lig med den mñngde,
der er til rådighed den 31. marts 2000. Den tilpasses eventuelt for hver af de pågñldende perioder,
så summen af de individuelle referencemñngder af
samme art ikke overstiger den tilsvarende samlede
mñngde i artikel 3, idet der tages hùjde for eventuelle nedsñttelser med henblik på overfùrsel til
den nationale reserve som omhandlet i artikel 5.
2.
De individuelle referencemñngder forhùjes
eller fastlñgges på behùrigt begrundet anmodning
fra producenten, for at der kan tages hensyn til
ñndringer, der påvirker producentens leverancer
og/eller direkte salg. Forhùjelse eller fastlñggelse
af en referencemñngde forudsñtter, at den anden
referencemñngde, som producenten råder over,
nedsñttes tilsvarende eller bortfalder. Disse tilpasninger må for den pågñldende medlemsstat ikke
fùre til en forùgelse af de i artikel 3 omhandlede
samlede mñngder for leverancer og direkte salg.
Ved definitive ñndringer af de individuelle referencemñngder tilpasses de mñngder, der er
omhandlet i artikel 3, tilsvarende efter proceduren
i artikel 11.«
6) Artikel 5 affattes således:
»Artikel 5
Inden for de mñngder, der er omhandlet i
artikel 3, kan medlemsstaten foretage overfùrsler
til den nationale reserve på baggrund af en lineñr
reduktion af samtlige individuelle referencemñngder, således at der efter objektive kriterier, der
fastsñttes efter aftale med Kommissionen, kan tildeles bestemte producenter yderligere eller specifikke mñngder.
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Med forbehold af artikel 6, stk. 1, overgår de
referencemñngder, som er til rådighed for producenter, der ikke har afsat mñlk eller andre mejeriprodukter i en tolvmånedersperiode, til den nationale reserve og kan genuddeles i overensstemmelse
med stk. 1. Såfremt producenten genoptager produktionen af mñlk eller andre mejeriprodukter
inden for en frist, der fastsñttes af medlemsstaten,
får han senest deÂn 1. april, som fùlger efter datoen
for anmodningen, tildelt en referencemñngde i
henhold til artikel 4, stk. 1.

Har en producent i mindst en tolvmånedersperiode ikke udnyttet mindst 70 % af den individuelle
referencemñngde, han råder over, enten ved leverancer eller ved direkte salg kan medlemsstaterne
i overensstemmelse med fñllesskabsrettens generelle principper afgùre:

Ð hvorvidt og under hvilke betingelser den uudnyttede referencemñngde helt eller delvis skal
tilfalde den nationale reserve. De uudnyttede
referencemñngder skal dog ikke overfùres til
den nationale reserve i tilfñlde af force majeure eller i behùrigt begrundede tilfñlde, der
påvirker de pågñldende producenters produktionskapacitet, og som anerkendes af den
kompetente myndighed

Ð under hvilke betingelser en referencemñngde
skal omfordeles til de pågñldende producenter.«

7) Artikel 6, stk. 1, fùrste afsnit, affattes således:

»1. Inden en dato, som medlemsstaterne skal
fastlñgge, og senest den 31. marts skal medlemsstaterne for den pågñldende tolvmånedersperiode
give tilladelse til midlertidige overfùrsler af individuelle referencemñngder, som de producenter, der
har ret til dem, ikke agter at udnytte.«

8) Artikel 7, stk. 1, affattes således:

»1. Den referencemñngde, der er til rådighed
på en bedrift, overdrages sammen med bedriften
ved salg, bortforpagtning eller overdragelse ved
arv til de producenter, som overtager den, efter
nñrmere regler, som medlemsstaterne fastsñtter

L 160/75

under hensyn til de arealer, der anvendes til produktion af mejeriprodukter, eller under hensyn til
andre objektive kriterier og eventuelt til en aftale
mellem parterne.

Den del af referencemñngden, der ikke overdrages
sammen med bedriften, overgår til den nationale
reserve. Hvis en del er overfùrt til den nationale
reserve i forbindelse med overdragelse af referencemñngder, anvendes nedsñttelsen ikke i tilfñlde
af tilbagefùrsel af referencemñngder.

De samme bestemmelser gñlder for andre overdragelser, der har tilsvarende retningsvirkninger
for producenterne.

Hvis der overdrages jord til offentlige myndigheder og/eller til offentlig brug, eller overdragelsen
sker til ikke-landbrugsmñssige formål, sùrger
medlemsstaterne dog for, at der trñffes de nùdvendige foranstaltninger til beskyttelse af parternes legitime interesser, herunder at der gives den
hidtidige producent mulighed for at fortsñtte med
mñlkeproduktion, hvis han agter at gùre det.«

9) Artikel 8 affattes således:

»Artikel 8

For at omstrukturere mñlkeproduktionen eller
forbedre miljùet kan medlemsstaterne ivñrksñtte
en eller flere af fùlgende aktioner efter nñrmere
regler, som de fastsñtter under hensyntagen til
parternes legitime interesser:
a) yde de producenter, der forpligter sig til definitivt at opgive hele deres mñlkeproduktion
eller en del af den, en godtgùrelse, der udbetales i en eller flere årsrater, og overfùre de således frigivne referencemñngder til den nationale reserve
b) på grundlag af objektive kriterier fastsñtte, på
hvilke betingelser producenterne ved begyndelsen af en tolvmånedersperiode fra den kompetente myndighed eller det af denne udpegede
organ mod betaling kan opnå en ekstratildeling af de referencemñngder, der ved udgangen
af den foregående tolvmånedersperiode er
endeligt frigivet af andre producenter mod
ydelse i en eller flere årsrater af en godtgùrelse
svarende til ovennñvnte betaling
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c) ved overdragelse af jord med henblik på miljùforbedring bestemme, at den referencemñngde, der er til rådighed på den pågñldende bedrift, stilles til rådighed for den hidtidige producent, hvis denne agter at fortsñtte
med mñlkeproduktion
d) på grundlag af objektive kriterier fastsñtte, i
hvilke regioner og indsamlingsområder definitiv overdragelse af referencemñngder uden
overdragelse af den tilsvarende jord er tilladt
med henblik på at forbedre mñlkeproduktionens struktur
e) efter anmodning fra producenten til den kompetente myndighed eller til den organisation,
som myndigheden har udpeget, tillade definitiv
overdragelse af referencemñngder uden tilsvarende overdragelse af jord eller omvendt med
henblik på at forbedre mñlkeproduktionens
struktur på bedriftsniveau eller at muliggùre
ekstensivering af produktionen.
Bestemmelserne i litra a), b), c) og e), kan gennemfùres på nationalt plan eller på det hensigtsmñssige regionale plan eller i indsamlingsområderne.«
10) Fùlgende artikel indsñttes efter artikel 8:
»Artikel 8a
I overensstemmelse med fñllesskabsrettens generelle principper kan medlemsstaterne trñffe fùlgende foranstaltninger for at sikre, at referencemñngderne udelukkende tildeles aktive mñlkeproducenter:
a) Hvis referencemñngder er blevet overdraget
eller overdrages med eller uden de tilsvarende
arealer ved forpagtning eller andre arrangementer med tilsvarende retsvirkning, kan medlemsstaterne på grundlag af objektive kriterier
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fastsñtte, om og under hvilke betingelser den
overdragne referencemñngde helt eller delvis
skal overfùres til den nationale reserve, jf. dog
artikel 7, stk. 1, andet afsnit.
Denne bestemmelse anvendes ikke på midlertidig afståelse som omhandlet i artikel 6.
b) Medlemsstaterne kan vedtage ikke at anvende
bestemmelserne om overdragelse af referencemñngder i artikel 7, stk. 1.«
11) Bilaget i bilag II til denne forordning indsñttes i
forordning (EéF) nr. 3950/92.

Artikel 2
Hvis overgangsforanstaltninger er nùdvendige for at
lette gennemfùrelsen af de i artikel 1 omhandlede
ñndringer, vedtages de efter proceduren i artikel 11 i
forordning (EéF) nr. 3950/92.

Artikel 3
På grundlag af en rapport fra Kommissionen foretager
Rådet i 2003 en midtvejsrevision med henblik på at
lade de nuvñrende kvotaordninger udlùbe efter 2006.

Artikel 4
Denne forordning trñder i kraft dagen efter offentliggùrelsen i De Europñiske Fñllesskabers Tidende.
Den anvendes fra den 1. april 2000, med undtagelse af
artikel 1, nr. 2, der anvendes fra datoen for ikrafttrñdelsen.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gñlder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfñrdiget i Bruxelles, den 17. mai 1999.
På Rådets vegne
K.-H. FUNKE

Formand

26.6.1999

DA

De Europñiske Fñllesskabers Tidende

BILAG I
»Samlede referencemñngder fra den 1. april 1999 til den 31. marts 2000
(tons)
Medlemsstat

Belgien

Leverancer

3 140 696

Direkte salg

169 735

Danmark

4 454 640

708

Tyskland

27 767 036

97 780

629 817

696

Spanien

5 457 564

109 386

Frankrig

Grñkenland

23 793 932

441 866

Irland

5 236 575

9 189

Italien

9 698 399

231 661

268 098

951

Luxembourg
Nederlandene

10 991 900

82 792

éstrig

2 543 979

205 422

Portugal

1 835 461

37 000

Finland

2 394 528

10 000

Sverige

3 300 000

3 000

Det Forenede
Kongerige

14 373 969

216 078«
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BILAG II
»BILAG

a) Samlede referencemñngder som omhandlet i artikel 3,
stk. 2, fra den 1. april 2000 til den 31. marts 2001

c) Samlede referencemñngder som omhandlet i artikel 3,
stk. 2, fra den 1. april 2002 til den 31. marts 2005

(tons)

(tons)

Medlemsstat

Leverancer

Direkte salg

Medlemsstat

Belgien
Danmark

3 140 696
4 454 640

169 735
708

Tyskland

27 767 036

97 780

674 617
5 807 564

696
109 386

Frankrig

23 793 932

441 866

Irland
Italien

5 332 575
10 082 399

9 189
231 661

Grñkenland
Spanien

Luxembourg

268 098

951

10 991 900
2 543 979

82 792
205 422

Portugal

1 835 461

37 000

Finland
Sverige

2 394 528
3 300 000

10 000
3 000

Nederlandene
éstrig

Det Forenede
Kongerige

14 386 577 (*)

216 078

Belgien

Leverancer

3 140 696

Direkte salg

169 735

Danmark

4 454 640

708

Tyskland

27 767 036

97 780

Grñkenland

699 817

696

Spanien

6 007 564

109 386

Frankrig

23 793 932

441 866

Irland

5 386 575

9 189

Italien

10 298 399

231 661

Luxembourg

268 098

951

10 991 900

82 792

éstrig

2 543 979

205 422

Portugal

1 835 461

37 000

Finland

2 394 528

10 000

Sverige

3 300 000

3 000

14 393 669

216 078

Nederlandene

(*) Sñrlig kvotaforhùjelse med henblik på tildeling til Nordirland.

Det Forenede
Kongerige

b) Samlede referencemñngder som omhandlet i artikel 3,
stk. 2, fra den 1. april 2001 til den 31. marts 2002

d) Samlede referencemñngder som omhandlet i artikel 3,
stk. 2, fra den 1. april 2005 til den 31. marts 2006

(tons)

(tons)

Medlemsstat

Leverancer

Direkte salg

Belgien

3 140 696

169 735

Danmark

4 454 640

708

27 767 036
699 817

97 780
696

Spanien

6 007 564

109 386

Frankrig
Irland

23 793 932
5 386 575

441 866
9 189

Italien

10 298 399

231 661

Luxembourg
Nederlandene

268 098
10 991 900

951
82 792

Tyskland
Grñkenland

Medlemsstat

Leverancer

Direkte salg

Belgien

3 157 248

169 735

Danmark

4 476 917

708

Tyskland

27 906 360

97 780

699 817

696

Spanien

6 007 564

109 386

Frankrig

23 915 111

441 866

Grñkenland

Irland

5 386 575

9 189

Italien

10 298 399

231 661

Luxembourg
Nederlandene

269 443

951

11 047 273

82 792

éstrig

2 543 979

205 422

Portugal

1 835 461

37 000

éstrig

2 557 726

205 422

Finland
Sverige

2 394 528
3 300 000

10 000
3 000

Portugal

1 844 823

37 000

Finland

2 406 551

10 000

Sverige

3 316 515

3 000

14 466 619

216 078

Det Forenede
Kongerige

14 393 669 (*)

216 078

(*) Sñrlig kvotaforhùjelse med henblik på tildeling til Nordirland.

Det Forenede
Kongerige
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e) Samlede referencemñngder som omhandlet i artikel 3,
stk. 2, fra den 1. april 2006 til den 31. marts 2007

f)
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Samlede referencemñngder som omhandlet i artikel 3,
stk. 2, fra den 1. april 2007 til den 31. marts 2008

(tons)
Medlemsstat

Leverancer

Direkte salg

(tons)
Medlemsstat

Leverancer

Direkte salg

Belgien

3 173 800

169 735

Belgien

3 190 352

Danmark

4 499 193

708

Danmark

4 521 470

708

Tyskland

28 045 684

97 780

Tyskland

28 185 008

97 780

Grñkenland

Grñkenland

169 735

699 817

696

699 817

696

Spanien

6 007 564

109 386

Spanien

6 007 564

109 386

Frankrig

Frankrig

24 036 290

441 866

24 157 469

441 866

Irland

5 386 575

9 189

Irland

5 386 575

9 189

Italien

10 298 399

231 661

Italien

10 298 399

231 661

270 788

951

272 134

951

Luxembourg
Nederlandene

11 102 647

82 792

éstrig

2 571 473

205 422

Portugal

1 854 186

Finland

2 418 573

Sverige

3 333 030

Det Forenede
Kongerige

14 539 569

Luxembourg

11 158 020

82 792

éstrig

2 585 220

205 422

37 000

Portugal

1 863 548

37 000

10 000

Finland

2 430 596

10 000

3 000

Sverige

3 349 545

3 000

216 078

Nederlandene

Det Forenede
Kongerige

14 612 520

216 078«
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RDETS FORORDNING (EF) Nr. 1257/1999
af 17. maj 1999
om stùtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europñiske Udviklings- og Garantifond
for Landbruget (EUGFL) og om ñndring og ophñvelse af visse forordninger

RDET FOR DEN EUROPáISKE UNION HAR Ð

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europñiske Fñllesskab, sñrlig artikel 36 og 37,
under henvisning til forslag fra Kommissionen (1),

målene i traktatens artikel 158 og 160 for den
fñlles politik for ùkonomisk og social samhùrighed og skal bidrage til deres virkeliggùrelse; foranstaltningerne til udvikling af landdistrikterne
bùr derfor medvirke til denne politik i regioner
med udviklingsefterslñb (mål 1) og i regioner
med strukturproblemer (mål 2) som fastlagt i
Rådets forordning (EF) nr. 1260/1999 af 21. juni
1999 om vedtagelse af generelle bestemmelser
for strukturfondene (6);

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (2),
(4) allerede i 1972 blev foranstaltninger til forbed-

under henvisning til udtalelse fra Det ékonomiske og
Sociale Udvalg (3),
under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget (4),
under henvisning til udtalelse fra Revisionsretten (5),
og
ud fra fùlgende betragtninger:
(1) En fñlles politik til udvikling af landdistrikterne

bùr ledsage og supplere andre instrumenter i den
fñlles landbrugspolitik og dermed bidrage til virkeliggùrelsen af målene for denne politik som
fastsat i traktatens artikel 33, stk. 1;

(2) ifùlge traktatens artikel 33, stk. 2, litra a), skal

der ved udarbejdelsen af den fñlles landbrugspolitik og de sñrlige foranstaltninger, som den kan
medfùre, tages hensyn til landbrugserhvervets
sñrlige karakter, der fùlger af landbrugets sociale
struktur og af de strukturelle og naturbetingede
forskelle mellem de forskellige landbrugsområder;

(3) ifùlge traktatens artikel 159 skal de fñlles

ring af landbrugsstrukturerne en del af den fñlles
landbrugspolitik; i nñsten to årtier er der gjort
forsùg på at integrere landbrugsstrukturpolitikken i den bredere ùkonomiske og sociale sammenhñng i landdistrikterne; i 1992-reformen af
den fñlles landbrugspolitik blev der lagt vñgt på,
at landbruget som den stùrste bruger af jorden
har stor betydning for miljùet;

(5) den aktuelle politik for landdistrikterne fùres ved

hjñlp af en rñkke komplekse instrumenter;

(6) i de kommende år må landbruget tilpasse sig til

nye realiteter og yderligere ñndringer i forbindelse med markedsudvikling, markedspolitik og
handelsregler, forbrugerkrav og -prñferencer og
Fñllesskabets nñste udvidelse; disse ñndringer
vil ikke kun berùre landbrugsmarkederne, men
også lokalùkonomien i landdistrikterne generelt;
en politik til udvikling af landdistrikterne bùr
sigte på at genoprette og udbygge landdistrikternes konkurrenceevne og dermed bidrage til at
bevare og skabe beskñftigelse i disse områder;

(7) denne udvikling bùr fremmes og stùttes ved en

reorganisering og forenkling af de eksisterende
instrumenter til udvikling af landdistrikterne;

politikker gennemfùres under hensyntagen til

(1) EFT C 170 af 4.6.1998, s. 7.
(2) Udtalelse afgivet den 6. maj 1999 (endnu ikke offentliggjort i EFT).
(3) EFT C 407 af 28.12.1998, s. 10.
(4) EFT C 93 af 6.4.1999, s. 1.
(5) EFT C 401 af 22.12.1998, s. 3.

(8) denne reorganisering bùr inddrage de erfaringer,

der er gjort med de eksisterende instrumenter, og
dermed bygge på disse instrumenter, dvs. dem,

(6) EFT L 161 af 26.6.1999, s. 1.
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der er blevet anvendt i forbindelse med de gñldende prioriterede mål, som fremmer udviklingen
af landdistrikterne ved at fremskynde tilpasningen af landbrugsstrukturerne som led i reformen
af den fñlles landbrugspolitik, og som letter
landdistrikternes udvikling og strukturelle tilpasning (mål 5a og 5b), jf. Rådets forordning (EéF)
nr. 2052/88 af 24. juni 1988 om strukturfondenes opgaver og effektivitet samt om samordningen af deres interventioner indbyrdes såvel som
med interventionerne fra Den Europñiske Investeringsbank og de ùvrige ekisterende finansielle
instrumenter (1) og Rådets forordning (EéF)
nr. 4256/88 af 19. december 1988 om gennemfùrelsesbestemmelser til forordning (EéF)
nr. 2052/88 for så vidt angår EUGFL, Udviklingssektionen (2), samt de instrumenter, der blev
indfùrt som ledsageforanstaltninger til 1992reformen af den fñlles landbrugspolitik ved
Rådets forordning (EéF) nr. 2078/92 af 30. juni
1992 om miljùvenlige produktionsmetoder i
landbruget samt om naturpleje (3), Rådets forordning (EéF) nr. 2079/92 af 30. juni 1992 om en
fñllesskabsordning med stùtte til fùrtidspensionering i landbruget (4) og Rådets forordning (EéF)
nr. 2080/92 af 30. juni 1992 om en fñllesskabsordning med stùtte til skovbrugsforanstaltninger
i landbruget (5);

(9) en revideret politik til udvikling af landdistrik-

terne bùr omfatte alle landdistrikter i Fñllesskabet;

(10) de tre eksisterende ledsageforanstaltninger, der

blev indfùrt med reformen i 1992, (miljùvenligt
landbrug, fùrtidspensionering og skovrejsning)
bùr suppleres med ordningen for ugunstigt
stillede områder og områder med miljùrestriktioner;

L 160/81

grammer for mål 1-regioner og kan indgå i programmerne for mål 2-regioner;

(12) i landdistrikter bùr udviklingsforanstaltningerne

ledsage og supplere markedspolitikken;

(13) stùtte fra EUGFL til udvikling af landdistrikterne

bùr baseres på et enkelt regelsñt, som fastlñgger
de foranstaltninger, der er berettiget til stùtte,
deres mål og kriterierne for stùtteberettigelse;

(14) i betragtning af de meget forskellige forhold i

Den Europñiske Unions landdistrikter bùr
politikken til udvikling af landdistrikterne fùlge
subsidiaritetsprincippet; den bùr derfor vñre så
decentraliseret som mulig, og der må lñgges
vñgt på aktiv medvirken fra grñsrodsniveau og
opefter; kriterierne for at opnå stùtte til udvikling af landdistrikterne bùr derfor begrñnses til,
hvad der er nùdvendigt for at nå målene for
denne politik;

(15) for at opnå en sammenhñng med andre instru-

menter i den fñlles landbrugspolitik og med
andre fñlles politikker er det dog nùdvendigt, at
de grundlñggende stùttekriterier fastlñgges på
fñllesskabsnivau; specielt bùr uberettiget konkurrencefordrejning som fùlge af foranstaltninger til
udvikling af landdistrikterne undgås;

(16) for at sikre fleksibilitet og forenkle lovgivningen

tildeler Rådet efter traktatens artikel 202, tredje
led, Kommissionen alle de nùdvendige gennemfùrelsesbefùjelser;

(11) andre foranstaltninger til udvikling af landdi-

strikterne bùr indgå i integrerede udviklingspro-

(1) EFT L 185 af 15.7.1988, s. 9. Forordningen er senest
ñndret ved forordning (EF) nr. 3193/94 (EFT L 337 af
24.12.1994, s. 11).
(2) EFT L 374 af 31.12.1988, s. 25. Forordningen er senest
ñndret ved forordning (EéF) nr. 2085/93 (EFT L 193 af
31.7.1993, s. 44).
(3) EFT L 215 af 30.7.1992, s. 85. Forordningen er senest
ñndret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2272/95
(EFT L 288 af 1.12.1995, s. 35). Forordningen er berigtiget ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1962/96 (EFT
L 259 af 12.10.1996, s. 7).
(4) EFT L 215 af 30.7.1992, s. 91. Forordningen er ñndret
ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2773/95 (EFT
L 288 af 1.12.1995, s. 37).
(5) EFT L 215 af 30.7.1992, s. 96. Forordningen er senest
ñndret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 231/96
(EFT L 30 af 8.2.1996, s. 33).

(17) landbrugsstrukturerne i Fñllesskabet er prñget af

et stort antal landbrugsbedrifter, hvor de strukturelle betingelser, som skulle gùre det muligt at
sikre en rimelig indkomst og levestandard for
landbrugere og deres familier, ikke er til stede;

(18) formålet med Fñllesskabets investeringsstùtte er

at modernisere landbrugsbedrifterne og gùre dem
mere levedygtige;

(19) der bùr ske en forenkling af de betingelser for at

opnå investeringsstùtte fra Fñllesskabet, der er
fastsat i Rådets forordning (EF) nr. 950/97 af
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20. maj 1997 om forbedring af landbrugsstrukturernes effektivitet (1);

(20) indrùmmelse af sñrlige fordele til unge landbru-

gere kan gùre det lettere for dem at etablere sig
og kan desuden fremme den strukturelle tilpasning af bedriften efter deres fùrste etablering;
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landbrugsmñssige udnyttelse i områder med miljùrestriktioner, for at lùse de specifikke problemer, der opstår som fùlge af disse begrñnsninger;

(29) i de kommende år bùr der lñgges stor vñgt på

miljùvenlige landbrugsforanstaltninger for at
fremme en bñredygtig udvikling af landdistrikterne og imùdekomme samfundets stadig stùrre
ùnske om miljùfaciliteter;

(21) udviklingen og specialiseringen af landbruget

krñver, at de, der deltager i landbrugs- og skovbrugsaktiviteter, har et tilfredsstillende uddannelsesniveau i almen, teknisk og ùkonomisk henseende, navnlig med hensyn til nye metoder
inden for driftsledelse, produktion og afsñtning;

(22) der må gùres en sñrlig indsats for at informere

landbrugere om og udanne dem i anvendelse af
miljùvenlige landbrugsmetoder;

(30) der bùr fortsat ydes stùtte til miljùvenligt land-

brug i henhold til forordning (EéF) nr. 2078/92,
men stùtten bùr ydes til målrettede miljùforanstaltninger under hensyn til erfaringerne med den
pågñldende ordning, som er nñrmere beskrevet i
den redegùrelse, Kommissionen har forelagt i
henhold til artikel 10, stk. 2, i forordning (EéF)
nr. 2078/92;

(31) med stùtteordningen for miljùvenligt landbrug
(23) der bùr på baggrund af erfaringerne med gen-

nemfùrelsen af forordning (EéF) nr. 2079/92 tilskyndes til fùrtidspensionering i landbruget for at
bedre bedrifternes ùkonomiske bñredygtighed;

som udgangspunkt vil landbrugerne kunne spille
en reel rolle til gavn for hele samfundet, da den
giver mulighed for at indfùre eller opretholde
produktionsmetoder, der er forenelige med det
ùgede behov for at beskytte og forbedre miljùet,
naturressourcerne, jordbunden og den genetiske
diversitet og for at bevare naturen og landskabet;

(24) stùtte til ugunstigt stillede områder skal bidrage

til fortsat udnyttelse af jord til landbrugsformål,
bevarelse af naturen samt bevarelse og fremme af
bñredygtige driftssystemer;

(32) forbedringer med hensyn til forarbejdning og

afsñtning af landbrugsprodukter bùr fremmes
ved stùtte til investeringer på området;

(25) ugunstigt stillede områder bùr klassificeres ud fra

fñlles kriterier;

(26) det er ikke nùdvendigt at foretage en yderligere

klassificering af ugunstigt stillede områder på
fñllesskabsniveau;

(33) denne form for stùtte kan i det store og hele

baseres på de eksisterende betingelser i Rådets
forordning (EF) nr. 951/97 af 20. maj 1997 om
forbedring af vilkårene for forarbejdning og
afsñtning af landbrugsprodukter (2);

(34) det bùr sikres, at investeringerne er bñredygtige,
(27) betingelserne for at vñre berettiget til udlignings-

godtgùrelse bùr fastsñttes for at sikre stùtteordningens effektivitet og opfyldelse af dens målsñtning;

og at landbrugerne får del i de ùkonomiske fordele ved aktionen;

(35) skovbrug er en integrerende del af landdistrikt(28) det kan blive nùdvendigt at yde stùtte til land-

brugere i forbindelse med begrñnsninger af den

(1) EFT L 142 af 2.6.1997, s. 1. Forordningen er senest
ñndret ved forordning (EF) nr. 2331/98 (EFT L 291 af
30.10.1998, s. 10).

udviklingen, og der bùr derfor indgå skovbrugsforanstaltninger i stùtteordningen for udvikling
af landdistrikterne; det bùr ved ydelse af stùtten
til skovbrug undgås, at der skabes konkurrencefordrejning, og stùtten bùr vñre markedsneutral;

(2) EFT L 142 af 2.6.1997, s. 22.
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(36) skovbrugsforanstaltningerne

bùr vedtages på
baggrund af de forpligtelser, Fñllesskabet og
medlemsstaterne har indgået på internationalt
plan, og bùr baseres på medlemsstaternes skovplaner; foranstaltningerne bùr også tage hùjde
for de sñrlige problemer med hensyn til klimañndringer;

L 160/83

(41) der er en stigende efterspùrgsel fra forbrugerne

efter ùkologisk fremstillede landbrugsprodukter
og levnedsmidler; der er således skabt et nyt marked for landbrugsprodukter; ùkologisk landbrug
forbedrer landbrugsaktiviteternes bñredygtighed
og bidrager dermed til at nå denne forordnings
mål; de specifikke stùtteforanstaltninger til
udvikling af landdistrikterne kan vedrùre produktion, forarbejdning og markedsfùring af ùkologiske landbrugsprodukter;

(37) skovbrugsforanstaltningerne bùr fùlge retnings-

linjerne i de eksisterende ordninger, der er fastlagt i Rådets forordning (EéF) nr. 1610/89 af
29. maj 1989 om gennemfùrelsesbestemmelser
for forordning (EéF) nr. 4256/88 for så vidt
angår foranstaltningen til udvikling og udnyttelse
af skovene i landdistrikterne i Fñllesskabet (1) og
i Rådets forordning (EéF) nr. 867/90 af 29. marts
1990 om forbedring af vilkårene for forarbejdning og afsñtning af skovbrugsprodukter (2);

(42) foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne

skal for at vñre berettiget til fñllesskabsstùtte
vñre forenelige med fñllesskabsretten og vñre i
overensstemmelse både med andre fñllesskabspolitikker og med andre instrumenter i den fñlles
landbrugspolitik;

(43) inden for rammerne af denne forordning må der
(38) det er af vñsentlig betydning, at der gennemfùres

skovrejsning på landbrugsjord, ikke blot af hensyn til jordudnyttelsen og miljùet, men også for
at ùge udbuddet af bestemte skovbrugsprodukter;
den eksisterende stùtte til skovrejsning i henhold
til forordning (EéF) nr. 2080/92 bùr derfor viderefùres under hensyn til erfaringerne med den
pågñldende ordning, som er nñrmere beskrevet i
den redegùrelse, Kommissionen har forelagt i
henhold til artikel 8, stk. 3, i samme forordning;

(39) der bùr ydes stùtte til aktiviteter til bevarelse og

forbedring af skovenes ùkologiske stabilitet i
visse områder;

ikke kunne ydes stùtte til visse foranstaltninger,
der er berettiget til stùtte via andre instrumenter
under den fñlles landbrugspolitik, og navnlig
ikke til foranstaltninger, der kan opnå stùtte via
de fñlles markedsordninger, bortset fra undtagelser, der begrundes ud fra objektive kriterier;

(44) da der allerede som led i en rñkke fñlles mar-

kedsordninger ydes stùtte til producentsammenslutninger og foreninger af sådanne, synes det
ikke lñngere at vñre nùdvendigt at yde sñrskilt
stùtte til producentsammenslutninger i forbindelse med landdistriktudvikling; stùtteordningen
i Rådets forordning (EF) nr. 952/97 af 20. maj
1997 om producentsammenslutninger og foreninger af sådanne (3) bùr derfor ikke viderefùres;

(45) fñllesskabsstùtten
(40) der bùr ydes stùtte til andre foranstaltninger

vedrùrende landbrugsvirksomhed og en omlñgning heraf; listen over foranstaltninger bùr fastlñgges på grundlag af de indvundne erfaringer
og under hensyntagen til, at udviklingen af landdistrikterne også må baseres på andre aktiviteter
end landbrugsvirksomhed, for at tendensen til
ùkonomisk og social svñkkelse af landdistrikterne og til afvandring derfra kan vendes; foranstaltninger, der sigter på at fjerne uligheder og
fremme lige muligheder for mñnd og kvinder,
bùr stùttes;

(1) EFT L 165 af 15.6.1989, s. 3.
(2) EFT L 91 af 6.4.1990, s. 7.

til ledsageforanstaltningerne
og til andre foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne i områder, der ikke er omfattet af
mål 1, bùr finansieres af EUGFL, Garantisektionen; de grundlñggende finansielle bestemmelser i
forordning (EF) nr. 1260/1999 er blevet ñndret i
overensstemmelse hermed;

(46) fñllesskabsstùtten til foranstaltninger til udvik-

ling af landdistrikterne i områder, der er omfattet
af mål 1, bùr fortsat finansieres af EUGFL,
Udviklingssektionen, med undtagelse af de tre

(3) EFT L 142 af 2.6.1997, s. 30.
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terne, der skal gennemfùres ved hjñlp af veldefinerede indikatorer, som skal aftales og fastlñgges
forud for programgennemfùrelsen;

eksisterende ledsageforanstaltninger og stùtten til
ugunstigt stillede område og områder med miljùrestriktioner;
(47) når det gñlder stùtte til foranstaltninger til

udvikling af landdistrikterne, der indgår i mål 1og mål 2-programmering, skal forordning (EF)
nr. 1260/1999 anvendes, specielt hvad angår en
koordineret programmering af disse foranstaltninger; finansieringsbestemmelserne bùr imidlertid tage hùjde for Garantisektionens finansiering
af foranstaltninger i mål 2-regioner;

26.6.1999

(51) medlemsstaterne bùr kunne yde stùtte til foran-

staltninger til udvikling af landdistrikterne, som
ikke medfinansieres af Fñllesskabet; da en sådan
stùtte vil få stor ùkonomisk betydning, må der
fastsñttes specifikke statsstùtteregler, også for at
sikre sammenhñng med foranstaltninger, der kan
opnå fñllesskabsstùtte, og for at forenkle procedurerne;

(48) foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne,

som ikke indgår i mål 1- eller mål 2-programmering, bùr indgå i programmeringen af udviklingen af landdistrikterne efter sñrlige regler; satserne for stùtten til disse foranstaltninger differentieres efter de generelle principper i artikel 29,
stk. 1, i forordning (EF) nr. 1260/1999 under tilstrñkkelig hensyntagen til kravet om social og
ùkonomisk samhùrighed; fùlgelig differentieres
stùttesatserne i princippet mellem områder under
mål 1 og mål 2 og andre områder; stùttesatserne
i denne forordning angiver fñllesskabsstùttens
maksimum;

(52) der bùr vñre mulighed for at vedtage overgangs-

bestemmelser for at lette overgangen fra de eksisterende stùtteordninger til den nye stùtteordning
for udvikling af landdistrikterne;

(53) den nye stùtteordning i denne forordning aflùser

de eksisterende stùtteordninger, som derfor bùr
ophñves; fùlgelig bùr også undtagelsen i eksisterende ordninger for randområder og ùerne i Det
ágñiske Hav ophñves; der vil blive fastlagt nye
bestemmelser, som indeholder den fleksibilitet,
de tilpasninger og de undtagelser, der er nùdvendige for at imùdekomme disse regioners specifikke behov, når foranstaltningerne til udvikling
af landdistrikterne programmeres Ð

(49) ud over at tage initiativ til udviklingsprogrammer

for landdistrikterne bùr Kommissionen også
kunne igangsñtte undersùgelser af landdistriktudvikling på eget initiativ uanset bestemmelserne
om initiativet til udvikling af landdistrikterne i
artikel 19 og 20 i forordning (EF) nr. 1260/1999;

(50) der bùr fastsñttes regler for den overvågning og

evaluering af stùtten til udvikling af landdistrik-

UDSTEDT FéLGENDE FORORDNING:

AFSNIT I

ANVENDELSESOMRDE OG ML

Artikel 1

1.
Denne forordning fastlñgger rammerne for fñllesskabsstùtte til en bñredygtig udvikling af landdistrikterne.

2.
Foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne
skal ledsage og supplere andre af den fñlles landbrugspolitiks instrumenter og dermed bidrage til at realisere
målene i traktatens artikel 33.

3.
Foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne
skal:

Ð integreres i foranstaltningerne til fremme af udviklingen og strukturtilpasningen i regioner med
udviklingsefterslñb (mål 1), og

Ð ledsage foranstaltningerne til stùtte for ùkonomisk
og social omstilling i områder med strukturproblemer (mål 2)
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i de pågñldende regioner, idet der tages hensyn til de
sñrlige målsñtninger for fñllesskabsstùtte under disse
mål, jf. traktatens artikel 158 og 160 og forordning
(EF) nr. 1260/1999, og til betingelserne i nñrvñrende
forordning.
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Ð bevarelse og styrkelse af levedygtige samfundsstrukturer i landdistrikterne

Ð udvikling af ùkonomisk aktivitet og bevarelse og
skabelse af arbejdspladser for at sikre en bedre
udnyttelse af det eksisterende interne potentiale

Artikel 2
Ð forbedring af arbejds- og levevilkår
Stùtte til udvikling af landdistrikterne, hvad angår
landbrugsvirksomhed og omlñgning heraf, kan
vedrùre:
Ð forbedring af landbrugsbedrifternes struktur og forarbejdnings- og afsñtningsstrukturerne for landbrugsprodukter
Ð omstilling og omlñgning af landbrugsproduktionen, indfùrelse af ny teknologi og forbedring af
produkternes kvalitet

Ð bevarelse og fremme af ressourcebesparende driftssystemer

Ð bevarelse og fremme af naturvñrdier og et bñredygtigt landbrug, der opfylder miljùkravene

Ð afskaffelse af uligheder og fremme af lige muligheder for mñnd og kvinder, specielt gennem stùtte til
projekter igangsat og gennemfùrt af kvinder.

Ð fremme af nonfoodproduktionen
Artikel 3
Ð bñredygtig udvikling af skovene
Ð diversificering af aktiviteterne for at skabe supplerende eller alternative aktiviteter

Der ydes stùtte til de i afsnit II fastlagte foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne på de i samme
afsnit nñvnte betingelser.

AFSNIT II

FORANSTALTNINGER TIL UDVIKLING AF LANDDISTRIKTERNE

KAPITEL I
INVESTERINGER I LANDBRUGSBEDRIFTER

Ð forbedring af kvaliteten
Ð bevarelse og forbedring af det naturlige miljù, hygiejneforholdene og dyrevelfñrdsstandarderne

Artikel 4
Stùtte til investeringer i landbrugsbedrifter skal bidrage
til at ùge landbrugsindkomsterne og forbedre leve-,
arbejds- og produktionsvilkårene.
Investeringerne skal sigte på et eller flere af fùlgende
mål:
Ð reduktion af produktionsomkostningerne
Ð forbedring og omstilling af produktionen

Ð fremme diversificering af aktiviteterne inden for
landbruget.

Artikel 5
Der ydes investeringsstùtte til landbrugsbedrifter:
Ð hvis ùkonomiske levedygtighed kan påvises
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Ð som opfylder mindstekrav med hensyn til miljù,
hygiejne og dyrevelfñrd, og

Ð landbrugeren skal vñre bedriftens driftsleder.

Ð hvor landbrugeren har tilstrñkkelige faglige kvalifikationer.

Der kan fastsñttes sñrlige betingelser, når det drejer
sig om en ung landbruger, der ikke etablerer sig som
eneste driftsleder på bedriften. Disse betingelser skal
svare til dem, der krñves opfyldt, når en ung landbruger etablerer sig som eneste driftsleder.

Artikel 6
Der ydes ikke stùtte til investeringer, der tager sigte på
at ùge en produktion, som der ikke findes normale
afsñtningsmuligheder for.

2.

Etableringsstùtten kan omfatte:

Ð en engangsprñmie på hùjst det stùtteberettigede
belùb, der er anfùrt i bilaget
Artikel 7
Medlemsstaterne fastsñtter grñnser for de samlede
investeringer, til hvilke der kan ydes investeringsstùtte.
Den samlede stùtte, udtrykt i procent af de stùtteberettigede investeringer, fastsñttes til hùjst 40 % og i ugunstigt stillede område til hùjst 50 %. Foretages investeringerne af yngre landbrugere som omhandlet i
kapitel II, kan disse procentsatser sñttes op til hùjst
45 % og i ugunstigt stillede områder til hùjst 55 %.

Ð et rentetilskud vedrùrende lån, som er optaget for
at dñkke omkostningerne ved etableringen; den
kapitaliserede vñrdi af tilskuddet må ikke overstige
den fastsatte engangsprñmie.

KAPITEL III

UDDANNELSE
KAPITEL II
ETABLERING AF UNGE LANDBRUGERE

Artikel 9

Artikel 8

Stùtte til erhvervsuddannelse skal bidrage til at forbedre de faglige kvalifikationer hos landbrugerne og
andre personer involveret i landbrugs- og skovbrugsvirksomhed og til omlñgning heraf.

1.
Etableringsstùtte for at lette unge landbrugeres
etablering ydes på fùlgende betingelser:
Ð landbrugeren skal vñre under 40 år
Ð landbrugeren skal have tilstrñkkelige faglige kvalifikationer
Ð det skal vñre fùrste gang, landbrugeren etablerer
sig på en landbrugsbedrift
Ð for bedriftens vedkommende:
i) skal det kunne påvises, at den er ùkonomisk
levedygtig, og
ii) mindstekrav med hensyn til miljù, hygiejne og
dyrevelfñrd skal vñre opfyldt

Uddannelse skal isñr sigte på:

Ð at give landbrugere forudsñtning for at foretage en
kvalitativ omlñgning af produktionen, at anvende
produktionsmetoder, der er forenelige med kravet
om landskabsbevarelse og -forbedring, miljùbeskyttelse samt hygiejne- og dyrevelfñrdsstandarderne,
og give dem de tilstrñkkelige kvalifikationer til at
drive en ùkonomisk levedygtig bedrift, og

Ð at give skovejere og andre personer, der er involveret i skovbrugsvirksomhed, forudsñtning for at
anvende skovforvaltningspraksis til forbedring af
skovenes ùkonomiske, ùkologiske eller samfundsmñssige funktioner.
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tagerens faglige kvalifikationer, arealet samt arbejdets eller indkomstens omfang

KAPITEL IV
FéRTIDSPENSIONERING

Ð have tilstrñkkelige faglige kvalifikationer, og
Artikel 10
1.
Stùtte til fùrtidspensionering i landbruget tager
sigte på fùlgende mål:
Ð at sikre ñldre landbrugere, der beslutter at ophùre
med landbrugsvirksomhed, en indkomst
Ð at give landbrugere, der kan forbedre de resterende
landbrugsbedrifters ùkonomiske levedygtighed,
stùrre mulighed for at overtage sådanne ñldre
landbrugeres bedrifter, hvor dette er nùdvendigt
Ð at landbrugsjord anvendes til andre formål, når
den ikke kan udnyttes rentabelt til landbrugsformål.
2.
Stùtte til fùrtidspensionering kan omfatte foranstaltninger, der skal sikre arbejdstagere i landbruget en
indkomst.

Artikel 11
1.

En overdrager af en landbrugsbedrift skal:

Ð ophùre endeligt med al erhvervsmñssig landbrugsvirksomhed; den pågñldende kan dog fortsat drive
ikke-erhvervsmñssigt landbrug og udnytte bygningerne
Ð vñre mindst 55 år ved overdragelsen, men endnu
ikke have nået den normale pensionsalder, og
Ð have drevet landbrug i ti år forud for overdragelsen.
2.

En overtager af en landbrugsbedrift skal:

Ð efterfùlge overdrageren som leder af landbrugsbedriften eller helt eller delvis overtage de frigjorte
arealer. Den ùkonomiske levedygtighed af overtagerens bedrift skal forbedres inden for en bestemt
frist og under opfyldelse af en rñkke betingelser,
som afhñngigt af regionen og af produktionens art
skal fastlñgges nñrmere, specielt hvad angår over-

Ð forpligte sig til at drive landbrug på landbrugsbedriften i mindst fem år.
3.

En arbejdstager i landbruget skal:

Ð ophùre endeligt med alt landbrugsarbejde
Ð vñre mindst 55 år, men endnu ikke have nået den
normale pensionsalder
Ð i de forudgående fem år have anvendt mindst halvdelen af sin arbejdstid på landbrugsarbejde enten
som medhjñlpende familiemedlem eller som
arbejdstager i landbruget
Ð have vñret beskñftiget på overdragerens bedrift i
en periode, der mindst svarer til to års fuldtidsbeskñftigelse, i de sidste fire år forud for overdragerens fùrtidspensionering
Ð vñre tilsluttet en social sikringsordning.
4.
En overtager uden for landbruget kan vñre enhver anden person eller ethvert andet organ, der overtager frigjorte arealer for at udnytte dem til ikke-landbrugsmñssige formål, såsom skovbrug eller oprettelse
af naturreservater på en sådan måde, at miljù- og
naturkvaliteten bevares eller forbedres.
5.
De i denne artikel fastsatte betingelser gñlder i
hele den periode, overdrageren modtager stùtte til fùrtidspensionering.

Artikel 12
1.
De samlede belùb, hvortil der kan ydes fñllesskabsstùtte, er fastsat i bilaget.
2.
Der må hùjst udbetales stùtte til fùrtidspensionering i en samlet periode på 15 år for overdrageren og
10 år for arbejdstageren. Stùtten må ikke udbetales,
efter at overdrageren er fyldt 75 år, og ikke efter at
arbejdstageren har nået normal pensionsalder.
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Hvis medlemsstaten udbetaler normal alderspension til
en overdrager, ydes stùtten til fùrtidspensionering som
et tillñg, der beregnes under hensyntagen til stùrrelsen
af den nationale alderspension.

KAPITEL V
UGUNSTIGT STILLEDE OMRDER OG OMRDER
MED MILJéRESTRIKTIONER

Artikel 13
Stùtten til ugunstigt stillede områder og områder med
miljùrestriktioner tager sigte på fùlgende mål:
a) Godtgùrelse til områder med naturbetingede ulemper
Ð for at sikre fortsat landbrugsvirksomhed og dermed bidrage til at opretholde levedygtige landdistrikter
Ð for at bevare naturen
Ð for at bevare og fremme bñredygtige driftssystemer i landbruget, som isñr tager hensyn til
miljùet
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Ð som led i normal god landbrugspraksis anvender
driftsmetoder, der er forenelige med miljùbeskyttelse og naturbevarelse, specielt i form af bñredygtigt landbrug.
3.
Hvis der i et kreatur, der tilhùrer en producents
kvñgbesñtning, i henhold til de relevante bestemmelser i direktiv 96/23/EF (1) påvises restkoncentrationer
af stoffer, der er forbudt i henhold til direktiv 96/22/
EF (2), eller restkoncentrationer af stoffer, der er tilladt
i henhold til sidstnñvnte direktiv, men som anvendes
ulovligt, eller hvis et ikke-tilladt stof eller produkt eller
et stof eller produkt, der er tilladt i henhold til direktiv
96/22/EF, men som opbevares ulovligt, bliver fundet i
en hvilken som helst form på producentens bedrift,
udelukkes den pågñldende producent for det kalenderår, hvor påvisningen er sket, fra at modtage udligningsgodtgùrelse.
I gentagelsestilfñlde kan der alt efter overtrñdelsens
alvor fastsñttes en udelukkelsesperiode på indtil fem
år regnet fra det år, hvor det pågñldende gentagelsestilfñlde blev påvist.
Hvis kreaturernes ejer eller den, der er ansvarlig for
disse, lñgger hindringer i vejen for udfùrelsen af den
inspektion og de prùveudtagninger, der er nùdvendige
for gennemfùrelsen af de nationale overvågningsplaner
for restkoncentrationer eller for udfùrelsen af de
undersùgelser og den kontrol, der gennemfùres i henhold til direktiv 96/23/EF, finder sanktionerne i nñvnte
stykke anvendelse.

Artikel 15
b) Godtgùrelse til områder med miljùrestriktioner
Ð for at sikre opfyldelsen af miljùkrav og sikre
driften i områder med miljùrestriktioner.

1.

Udligningsgodtgùrelsen fastsñttes til et belùb:

Ð som er tilstrñkkeligt til effektivt at bidrage til at
kompensere for eksisterende ulemper, og
Artikel 14
Ð som ikke indebñrer overkompensation.
1.
Landbrugere i ugunstigt stillede områder kan få
stùtte i form af udligningsgodtgùrelse.

2.

2.
Udligningsgodtgùrelse ydes pr. hektar landbrugsjord til landbrugere, som:

Ð den enkelte regions sñrlige forhold og specifikke
udviklingsmål

Ð dyrker et mindsteareal, der skal fastsñttes nñrmere
Ð forpligter sig til at udùve landbrugsvirksomhed i et
ugunstigt stillet område i mindst fem år fra den fùrste udbetaling af en udligningsgodtgùrelse, og

Udligningsgodtgùrelsen gradueres behùrigt efter:

Ð hvor alvorlige de varige naturbetingede ulemper er,
som påvirker landbrugsvirksomheden
(1) EFT L 125 af 23.5.1996, s. 10.
(2) EFT L 125 af 23.5.1996, s. 3.
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Ð de specifikke miljùproblemer, som eventuelt skal
lùses
Ð produktionens art og eventuelt bedriftens ùkonomiske struktur.
3.
Udligningsgodtgùrelsen fastsñttes til et belùb, der
ligger mellem det minimum og det maksimum, der er
anfùrt i bilaget.
Der kan ydes et hùjere udligningsbelùb end det anfùrte
maksimum, forudsat at gennemsnittet af alle udligningsgodtgùrelser, der er ydet på det pågñldende programmeringsniveau ikke overstiger dette maksimum. I
tilfñlde, der er behùrigt begrundet af objektive forhold, kan medlemsstaterne imidlertid forelñgge en
kombination af flere forskellige regionale programmer
med henblik på beregningen af det gennemsnitlige
belùb.

Artikel 16
1.
Der kan ydes stùtte til landbrugere i form af
betalinger til udligning af omkostninger og indkomsttab, der opstår i områder med miljùrestriktioner, fordi
den landbrugsmñssige udnyttelse er begrñnset som
fùlge af Fñllesskabets miljùbestemmelser, hvis og i det
omfang disse betalinger er nùdvendige for at lùse de
specifikke problemer, som skyldes disse bestemmelser.
2.
Betalingernes stùrrelse skal fastsñttes således, at
enhver form for overkompensation undgås, isñr når
betalingerne er bestemt til ugunstigt stillede områder.
3.
Fñllesskabsstùttens maksimumsbelùb er fastsat i
bilaget.

Artikel 17
Ugunstigt stillede områder omfatter:
Ð bjergområder (artikel 18)
Ð andre ugunstigt stillede områder (artikel 19), og
Ð områder med sñrlige ulemper (artikel 20).
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Artikel 18
1.
Bjergområder er områder, der er kendetegnet ved
stñrkt begrñnsede muligheder for at udnytte jorden og
vñsentligt stùrre arbejdsomkostninger end normalt
som fùlge af:
Ð meget vanskelige klimatiske forhold, der skyldes
hùjden og giver sig udtryk i en mñrkbart afkortet
vñkstperiode
Ð stejle skråninger i lavere beliggende dele af det
meste af området, således at mekanisering ikke er
mulig eller krñver anvendelse af sñrligt, meget
kostbart materiel, eller
Ð en kombination af disse to faktorer, der taget hver
for sig kan vñre mindre alvorlige, men som tilsammen medfùrer tilsvarende ulemper.
2.
Områder nord for den 62. breddegrad og nogle
tilstùdende områder syd for denne breddegrad sidestilles med bjergområder.

Artikel 19
De ugunstigt stillede områder, hvor der er risiko for, at
jorden ikke lñngere udnyttes, og hvor det er nùdvendigt at bevare naturen, består af landbrugsområder,
som har ensartede naturlige produktionsbetingelser og
har alle nedennñvnte kendetegn:
Ð forekomst af forholdsvis uproduktiv jord, som det
er vanskeligt at dyrke, og hvis ringe muligheder
ikke kan forbedres uden store omkostninger, og
som hovedsagelig egner sig til ekstensivt kvñghold
Ð på grund af denne af naturen betingede lave produktivitet opnås resultater, som ligger betydeligt
under gennemsnittet set i forhold til de vigtigste
ùkonomiske resultatindikatorer inden for landbruget
Ð ringe eller svindende befolkningstñthed og en
befolkning, som hovedsagelig er afhñngig af landbrugsvirksomhed, hvis stadig hurtigere tilbagegang
vil indebñre en fare for områdets levedygtighed og
for indbyggernes mulighed for at blive boende.

Artikel 20
Ugunstigt stillede områder kan omfatte andre områder,
der er udsat for sñrlige ulemper, og hvor der fortsat

L 160/90

De Europñiske Fñllesskabers Tidende

DA

bùr drives landbrug, om nùdvendigt og på bestemte
betingelser for at bevare og forbedre miljùet, bevare
naturen og mulighederne for turisme i området eller
for at beskytte kysten.

Artikel 21
Det samlede areal af de i artikel 16 og 20 omhandlede
områder må ikke i nogen medlemsstat overstige 10 %
af landets samlede areal.

26.6.1999

nùdvendigt fastsñttes der en lñngere periode for sñrlige former for forpligtelser afhñngigt af disse forpligtelsers miljùeffekt.
2.
En forpligtelse til at drive miljùvenligt landbrug
skal indebñre mere end normal god landbrugspraksis.
Den skal indebñre aktiviteter, som ikke sikres gennem
andre stùtteforanstaltninger, som f.eks. markedsstùtte
eller udligningsgodtgùrelse.

Artikel 24
KAPITEL VI
MILJéVENLIGT LANDBRUG

Artikel 22
Stùtte til produktionsmetoder inden for landbruget,
som sigter på at beskytte miljùet og bevare naturen
(miljùvenligt landbrug), skal bidrage til at realisere
målene for Fñllesskabets politik på landbrugs- og miljùområdet.
Denne stùtte skal fremme:
Ð en udnyttelse af landbrugsjorden, som er forenelig
med beskyttelse og forbedring af miljùet, landskabet og dets sñrprñg, naturressourcerne, jordbunden og den genetiske diversitet
Ð en miljùvenlig ekstensivering af landbruget og fortsat anvendelse af lavintensive grñsningssystemer

1.
Stùtten for forpligtelser til at drive miljùvenligt
landbrug ydes en gang om året og beregnes på basis
af:
Ð indkomsttabet
Ð ekstraomkostningerne som fùlge af forpligtelsen,
og
Ð behovet for at skabe et incitament.
Ved beregningen af den årlige stùtte kan der også tages
hensyn til udgifterne til ikke-kommercielle anlñgsarbejder, der er nùdvendige for opfyldelsen af forpligtelsen.
2.
De maksimumsbelùb, som årligt kan medfinansieres af Fñllesskabet, er anfùrt i bilaget. Belùbene
skal vñre baseret på det areal af bedriften, som forpligelsen til miljùvenligt landbrug vedrùrer.

Ð bevarelse af truede miljùmñssigt vñrdifulde landbrugsområder
KAPITEL VII

Ð landskabspleje og vedligeholdelse af historiske vñrdier på landbrugsjord

FORBEDRING AF FORARBEJDNINGEN OG
AFSáTNINGEN AF LANDBRUGSPRODUKTER

Ð anvendelse af miljùplanlñgning i landbrugsbedriften.
Artikel 25
Artikel 23
1.
Der ydes stùtte til landbrugere, som forpligter sig
til i mindst fem år at drive miljùvenligt landbrug. Om

1.
Investeringsstùtte skal gùre det lettere at forbedre
og rationalisere forarbejdningen og afsñtningen af
landbrugsprodukter og dermed bidrage til at gùre dem
mere konkurrencedygtige og give dem ùget mervñrdi.
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2.
Stùtten skal tage sigte på et eller flere af fùlgende
mål:

Ð styring af produktionen efter den forventede markedsudvikling eller fremme af nye afsñtningsmuligheder for landbrugsprodukter

Ð forbedring eller rationalisering af afsñtningskanalerne eller forarbejdningsprocesserne
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Artikel 27
1.
Investeringerne skal vedrùre forarbejdning og
afsñtning af produkter, der er omfattet af traktatens
bilag I, bortset fra fiskerivarer.
2.
Investeringerne skal opfylde udvñlgelseskriterier,
der fastsñtter prioriteringen og angiver, hvilke typer
investeringer der ikke er stùtteberettigede.

Artikel 28

Ð forbedring af produkternes prñsentation og emballering eller bedre anvendelse eller bortskaffelse af
biprodukter eller affald

1.

Ð anvendelse af nye teknologier

Ð investeringer i detailhandelsleddet

Ð fremme af innovative investeringer

Ð investeringer til fremme af forarbejdning eller
afsñtning af produkter fra tredjelande.

Ð forbedring og kontrol af kvalitet

2.
Den samlede stùtte, udtrykt i procent af de stùtteberettigede investeringer, fastsñttes til hùjst:

Ð forbedring og kontrol af sundhedsvilkår

a) 50 % i mål 1-regioner

Der ydes ikke stùtte til fùlgende investeringer:

b) 40 % i de ùvrige regioner.

Ð miljùbeskyttelse.

Artikel 26

1.
Der ydes stùtte til de personer, der bñrer de
finansielle omkostninger ved investeringer i virksomheder:

KAPITEL VIII
SKOVBRUG

Artikel 29
Ð hvis ùkonomiske levedygtighed kan påvises, og

Ð som opfylder mindstekrav med hensyn til miljù,
hygiejne og dyrevelfñrd.

1.
Stùtte til skovbruget skal bidrage til at opretholde
og udvikle skovenes ùkonomiske, ùkologiske og sociale rolle i landdistrikterne.
2.
Stùtten skal isñr fremme et eller flere af fùlgende
mål:

2.
Investeringerne skal medvirke til at forbedre forholdene i de pågñldende råvaresektorer. De skal sikre,
at råvareproducenterne får en rimelig andel i de deraf
fùlgende ùkonomiske fordele.

3.
Der må gives tilstrñkkelige garantier for, at der
findes normale afsñtningsmuligheder for de pågñldende produkter.

Ð bñredygtig skovforvaltning og udvikling af skovbruget
Ð pleje og forbedring af skovressourcerne
Ð udvidelse af skovarealerne.
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3.
Denne stùtte ydes kun til skove og arealer, som
ejes af private eller private foreninger samt af kommuner eller sammenslutninger af kommuner. Denne
begrñnsning gñlder ikke for foranstaltningerne i
artikel 30, stk. 1, sjette led.
4.
Stùtten skal bidrage til at opfylde de forpligtelser,
Fñllesskabet og medlemsstaterne har indgået på internationalt plan. Den skal tage udgangspunkt i nationale
eller subnationale skovprogrammer eller lignende
instrumenter, som skal tage hensyn til de forpligtelser,
der er indgået på ministerkonferencerne om beskyttelse
af Europas skove.
5.
De foranstaltninger, der i denne forordning foreslås på områder, der i Rådets forordning (EéF)
nr. 2158/92 af 23. juli 1992 om beskyttelse af skovene
i Fñllesskabet mod brande (1) er klassificeret som hùjeller mellemrisikozoner, når det gñlder skovbrande,
skal vñre i overensstemmelse med de skovbeskyttelsesplaner, som medlemsstaterne har forelagt i henhold til
forordning (EéF) nr. 2158/92.

Artikel 30
1.
Der ydes stùtte til en eller flere af fùlgende foranstaltninger:
Ð skovrejsning på jord, som ikke er stùtteberettiget i
henhold til artikel 31, forudsat at tilplantningen er
tilpasset de lokale forhold og er forenelig med miljùet
Ð investeringer i skove med det formål markant at
ùge skovenes ùkonomiske, ùkologiske eller sociale
vñrdi
Ð investeringer med henblik på at forbedre og rationalisere hùst, forarbejdning og afsñtning af skovbrugsprodukter; investeringer i forbindelse med
anvendelse af trñ som råmateriale begrñnses til
alle de arbejdsprocesser, der går forud for den
industrielle forarbejdning
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Ð genskabelse af produktionspotentialet i skove, som
er blevet skadet ved brand og naturkatastofer, og
indfùrelse af hensigtsmñssige beskyttelsesforanstaltninger.

2.
Bestemmelserne i kapitel I og VII, med undtagelse af artikel 7, stk. 2, anvendes tilsvarende for stùtte
til investeringer.

Artikel 31

1.
Der ydes stùtte til skovrejsning på landbrugsjord,
forudsat at tilplantningen er tilpasset de lokale forhold
og er forenelig med miljùet.

Stùtten kan ud over udgifterne til tilplantning omfatte:

Ð en årlig prñmie pr. tilplantet hektar, der skal
dñkke udgifterne til de tilplantede arealers pleje i
en periode på indtil fem år

Ð en årlig hektarprñmie, der skal dñkke indkomsttabet som fùlge af skovrejsning i en periode på hùjst
20 år for landbrugere eller sammenslutninger
heraf, som udnyttede jorden fùr skovrejsningen,
eller for andre privatretlige juridiske personer.

2.
Stùtte til skovrejsning på landbrugsjord foretaget
af offentlige myndigheder dñkker kun etableringsudgifterne.

3.
Stùtte til skovrejsning på landbrugsjord ydes
ikke:

Ð til landbrugere, der får stùtte til fùrtidspensionering

Ð fremme af nye muligheder for anvendelse og afsñtning af skovbrugsprodukter

Ð ved tilplantning med juletrñer.

Ð etablering af sammenslutninger af skovbrugere
med henblik på at hjñlpe medlemmerne til at opnå
en mere bñredygtig og effektiv forvaltning af deres
skove

Ved tilplantning med hurtigtvoksende arter, der kan
udnyttes på kort sigt, ydes der kun stùtte til skovrejsning for så vidt angår udgifterne til tilplantning.

(1) EFT L 217 af 31.7.1992, s. 3. Forordningen er ñndret
ved forordning (EéF) nr. 308/97 (EFT L 51 af
21.2.1997, s. 2).

4.
De maksimumsbelùb pr. år for den årlige prñmie
til udligning af indkomsttab, der kan medfinansieres af
Fñllesskabet, er anfùrt i bilaget.
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Artikel 32
1.

Med henblik på:

Ð at bevare og forbedre den ùkologiske stabilitet i
skovene i områder, hvor skovenes beskyttende og
ùkologiske rolle er i offentlighedens interesse, og
hvor udgifterne til bevarende og forbedrende foranstaltninger for disse skove overstiger driftsudbyttet
Ð at opretholde brandbñlter ved hjñlp af landbrugsforanstaltninger
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Ð basale servicefaciliteter for erhvervslivet og befolkningen i landdistrikterne
Ð renovering og udvikling af landsbyer samt beskyttelse og bevarelse af landdistrikternes kulturvñrdier
Ð diversificering af aktiviteterne på landbrugsområdet og områder med nñr tilknytning hertil, så der
skabes flere eller alternative beskñftigelses- og indkomstmuligheder
Ð forvaltning af landbrugets vandressourcer

udbetales der tilskud til de hermed forbundne foranstaltninger, forudsat at skovenes beskyttende og ùkologiske rolle sikres på bñredygtig måde, og at de pågñldende foranstaltninger fastsñttes i en kontrakt, der tillige nñrmere angiver foranstaltningernes finansielle
omfang.

Ð udvikling og forbedring af den infrastruktur, der er
forbundet med udvikling af landbruget

2.
Udbetalingerne fastsñttes til et belùb, der ligger
mellem det minimum og det maksimum, der er anfùrt
i bilaget, på grundlag af de faktiske udgifter til de gennemfùrte foranstaltninger, således som de på forhånd
er fastsat i kontrakten.

Ð miljùbeskyttelse i forbindelse med landbrug, skovbrug og landskabspleje samt forbedring af dyrevelfñrd

Ð fremme af aktiviteter inden for turisme og håndvñrk

Ð genopbygning af landbrugsproduktionspotentiale,
som er blevet beskadiget ved naturkatastrofer, og
indfùrelse af relevante forebyggende instrumenter
KAPITEL IX

Ð finansieringsteknik.
FREMME AF TILPASNINGEN OG UDVIKLINGEN AF
LANDDISTRIKTERNE
KAPITEL X

Artikel 33
Der ydes stùtte til de foranstaltninger vedrùrende landbrugsmñssig virksomhed og omlñgning heraf og vedrùrende aktiviteter i landdistrikterne, som ikke falder
ind under andre foranstaltninger i dette afsnit.
Foranstaltningerne skal tage sigte på:

GENNEMFéRELSESBESTEMMELSER

Artikel 34
Gennemfùrelsesbestemmelser til dette afsnit vedtages
efter proceduren i artikel 50, stk. 2, i forordning (EF)
nr. 1260/1999.

Ð grundforbedring

Bestemmelserne kan bl.a. vedrùre:

Ð jordfordeling

Ð betingelserne for stùtte til investering i landbrugsbedrifter (artikel 4-7), herunder nùdvendige begrñnsninger i medfùr af artikel 6

Ð oprettelse af vikar- og driftskonsulentordninger
Ð afsñtning af kvalitetsprodukter fra landbruget

Ð perioden og betingelserne for forbedring af en
bedrifts ùkonomiske levedygtighed og betingelserne
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for anvendelse af arealer frigjort i forbindelse med
fùrtidspensionering (artikel 11, stk. 2)
Ð betingelserne for ydelse og beregning af udligningsgodtgùrelser i ugunstigt stillede områder, herunder
ved fñlles drift af landbrugsarealer (artikel 14 og
15), og udligningsbetalinger i områder med miljùrestriktioner (artikel 16)
Ð betingelserne for forpligtelsen til at drive miljùvenligt landbrug (artikel 23 og 24)
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Ð udvñlgelseskriterier for investeringer i forbedring
af forarbejdning og afsñtning af landbrugsprodukter (artikel 27, stk. 2)
Ð betingelserne for skovbrugsforanstaltninger (kapitel VIII).
Kommissionen kan efter samme procedure trñffe afgùrelse om undtagelse fra artikel 28, stk. 2, i Fñllesskabets randområder, forudsat at de forarbejdede produkter er bestemt for markedet i det pågñldende
område.

AFSNIT III
GENERELLE PRINCIPPER, ADMINISTRATIVE OG FINANSIELLE BESTEMMELSER

KAPITEL I

Artikel 36

GENERELLE PRINCIPPER

1.
Når det gñlder stùtte til de i artikel 35, stk. 2,
nñvnte foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne

Underkapitel I

Ð anvendes i mål 1-områder forordning (EF) nr. 1260/
1999 suppleret med de specifikke bestemmelser i
nñrvñrende forordning

Stùtte fra EUGFL

Artikel 35
1.
Fñllesskabsstùtte til fùrtidspensionering (artikel 10-12), ugunstigt stillede områder og områder med
miljùrestriktioner (artikel 13-21), miljùvenligt landbrug (artikel 22-24) og skovrejsning (artikel 31) finansieres af EUGFL, Garantisektionen, i hele Fñllesskabet.

Ð anvendes i mål 2-områder forordning (EF) nr. 1260/
1999 suppleret med de specifikke bestemmelser i
nñrvñrende forordning, medmindre andet er fastsat i nñrvñrende forordning.
2.
Når det gñlder den stùtte til foranstaltninger til
udvikling af landdistrikterne, der finansieres af
EUGFL, Garantisektionen, anvendes de specifikke
bestemmelser i forordning (EF) nr. 1260/1999 (1)
bestemmelser vedtaget i henhold hertil, medmindre
andet er fastsat i nñrvñrende forordning.

2.
Fñllesskabsstùtte til andre foranstaltninger til
udvikling af landdistrikterne finansieres af EUGFL's
Underkapitel II
Ð Udviklingssektion i mål 1-områder
Ð Garantisektion i områder, der ikke er omfattet af
mål 1.
3.
Stùtte til de foranstaltninger, der er anfùrt i
artikel 33, sjette, syvende og niende led, finansieres af
EUGFL i mål 1- og mål 2-områder og i områder, der
befinder sig i en overgangsproces, forudsat at de ikke
finansieres af Den Europñiske Fond for Regionaludvikling (EFRU).

Forenelighed og sammenhñng

Artikel 37
1.
Stùtte til udvikling af landdistrikterne ydes kun
til foranstaltninger, der er forenelige med Fñllesskabets
retsforskrifter.
(1) Se side 103 i denne EFT.
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2.
Der skal vñre sammenhñng mellem disse foranstaltninger og andre fñllesskabspolitikker og dertil
hùrende tiltag.

Ingen foranstaltning, der falder ind under denne forordning, er stùtteberettiget under andre fñllesskabsstùtteordninger, hvis den er uforenelig med nogen
betingelse i denne forordning.

3.
Der skal også vñre sammenhñng med foranstaltninger, der gennemfùres via andre instrumenter i den
fñlles landbrugspolitik. Der skal navnlig vñre sammenhñng mellem på den ene side stùtteforanstaltninger til udvikling af landdistrikterne og på den anden
side foranstaltninger, der gennemfùres som led i de
fñlles markedsordninger, og kvalitets- og sundhedsforanstaltninger inden for landbruget, og derudover mellem stùtteforanstaltningerne indbyrdes.

Derfor må der i henhold til denne forordning ikke
ydes stùtte til:

Ð foranstaltninger omfattet af stùtteordninger under
de fñlles markedsordninger med de objektivt
begrundede undtagelser, der kan defineres efter
artikel 50

Ð foranstaltninger til fremme af forskningsprojekter,
afsñtning af landbrugsprodukter og udryddelse af
dyresygdomme.

4.
Medlemsstaterne kan fastsñtte yderligere eller
mere restriktive betingelser for ydelse af fñllesskabsstùtte til udvikling af landdistrikterne, forudsat at der
er sammenhñng mellem disse betingelser og de mål og
krav, der er fastsat i denne forordning.

Artikel 38

1.
Der kan ikke samtidig ydes stùtte til en og
samme foranstaltning i henhold til denne forordning
og i henhold til andre fñllesskabsstùtteordninger.
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Artikel 39
1.
Medlemsstaterne trñffer alle nùdvendige forholdsregler for at sikre, at stùtteforanstaltninger til
udvikling af landdistrikterne er kendetegnet ved den i
dette kapitel foreskrevne forenelighed og sammenhñng.
2.
De planer til udvikling af landdistrikterne, som
medlemsstaterne forelñgger, skal indeholde en vurdering af de planlagte stùtteforanstaltningers forenelighed og sammenhñng samt oplysninger om de forholdsregler, der er truffet for at sikre foranstaltningernes forenelighed og sammenhñng.
3.
Hvis det er nùdvendigt for at sikre forenelighed
og sammenhñng, revideres stùtteforanstaltningerne
efterfùlgende.

KAPITEL II
PROGRAMMERING

Artikel 40
1.
Foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne,
der finansieres af EUGFL's Udviklingssektion, indgår i
programmeringen for mål 1-regionerne i henhold til
forordning (EF) nr. 1260/1999.
2.
Andre foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne end de i artikel 35, stk. 1, nñvnte kan indgå
i programmeringen for mål 2-regionerne i henhold til
forordning (EF) nr. 1260/1999.
3.
De ùvrige foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne, der ikke indgår i programmeringen i
henhold til stk. 1 og 2, indgår i programmeringen
af udviklingen af landdistrikterne i henhold til artikel 41-44.
4.
For passende foranstaltninger til udvikling af
landdistrikterne kan medlemsstaterne også til godkendelse forelñgge generelle bestemmelser, der indgår i
programmeringen i henhold til stk. 1, 2 og 3, hvis
dette er relevant med henblik på sikring af ensartede
betingelser.

Artikel 41
2.
Stùtte til flere foranstaltninger i henhold til denne
forordning kan kun kombineres, hvis de hñnger sammen og er indbyrdes forenelige. Hvis det er nùdvendigt, justeres stùtteniveauet.

1.
Planer til udvikling af landdistrikterne opstilles
på det geografiske niveau, der skùnnes mest hensigtsmñssigt. De udarbejdes af de af medlemsstaten udpe-

L 160/96

De Europñiske Fñllesskabers Tidende

DA

gede myndigheder, hvorefter medlemsstaten forelñgger
dem for Kommissionen efter hùring af de kompetente
myndigheder og organisationer på det relevante geografiske niveau.
2.
Stùtteforanstaltninger til udvikling af landdistrikterne, der skal gennemfùres i et område, samles så vidt
muligt i en enkelt plan. Hvis det er nùdvendigt at
udarbejde flere planer, skal forbindelsen mellem de i
disse planer fastsatte foranstaltninger angives, og det
skal sikres, at de hñnger sammen og er indbyrdes forenelige.

Artikel 42
Planer for udvikling af landdistrikterne skal dñkke en
periode på syv år regnet fra den 1. januar 2000.

Ð information om et eventuelt behov for undersùgelser, demonstrationsprojekter, uddannelse eller teknisk bistand i forbindelse med udformningen, gennemfùrelsen eller tilpasningen af de berùrte foranstaltninger
Ð angivelse af de myndigheder og organer, som er
udpeget
Ð bestemmelser, som sikrer en effektiv og korrekt
gennemfùrelse af planerne, herunder overvågning
og evaluering, med angivelse af kvantitative indikatorer for evaluering, kontrol- og sanktionsordninger samt relevant informering af offentligheden
Ð resultaterne af hùringen og angivelse af de involverede myndigheder og organer samt arbejdsmarkedets parter og ùkonomiske interesseorganisationer
på de relevante niveauer.
2.

Artikel 43
1.
Planer for udvikling af landdistrikterne skal indeholde:
Ð en kvantificeret beskrivelse af den aktuelle situation med oplysninger om udviklingsmñssige skñvheder, uligheder og muligheder, de finansielle ressourcer, der er anvendt, og de vigtigste resultater af
de aktioner, der er gennemfùrt i den tidligere programmeringsperiode, idet der tages hensyn til de
foreliggende evalueringsresultater
Ð en beskrivelse af den foreslåede strategi, dens kvantificerede mål og de valgte udviklingsprioriteter for
landdistrikterne samt det berùrte geografiske
område
Ð en vurdering af den forventede ùkonomiske, miljùmñssige og sociale effekt, herunder beskñftigelseseffekten
Ð en samlet vejledende finansiel oversigt over de
finansielle midler, som medlemsstaten og Fñllesskabet har afsat til hver af planens udviklingsprioriteter for landdistrikterne, og som fastlñgger de
vejledende belùb for foranstaltninger til udvikling
af landdistrikterne ifùlge artikel 33 i disse områder,
når planen omfatter landdistrikter under mål 2
Ð en beskrivelse af de påtñnkte foranstaltninger til
gennemfùrelse af planerne, specielt stùtteordninger,
herunder de oplysninger, der er nùdvendige til vurdering af konkurrencereglerne
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Medlemsstaten skal i sine planer:

Ð fastsñtte miljùvenlige landbrugsforanstaltninger for
hele sit område, i overensstemmelse med sine specifikke behov
Ð sikre, at der er den nùdvendige ligevñgt mellem de
forskellige foranstaltninger, hvortil der skal ydes
stùtte.

Artikel 44
1.
Planer for udvikling af landdistrikterne forelñgges senest seks måneder efter denne forordnings ikrafttrñden.
2.
Kommissionen vurderer, om de foreslåede planer
er i overensstemmelse med denne forordning. På basis
af planerne godkender Kommissionen programmeringsdokumenter vedrùrende udvikling af landdistrikterne efter proceduren i artikel 50, stk. 2, i forordning
(EF) nr. 1260/1999 senest seks måneder efter planernes
forelñggelse.

KAPITEL III
SUPPLERENDE FORANSTALTNINGER OG
FáLLESSKABSINITIATIVER

Artikel 45
1.
Ifùlge artikel 21, stk. 2, i forordning (EF)
nr. 1260/1999 kan Kommissionen efter proceduren i
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samme forordnings artikel 50, stk. 2, udvide anvendelsesområdet for stùtte fra EUGFL, Udviklingssektionen,
ud over hvad der er fastsat i artikel 35, stk. 2, i nñrvñrende forordning, og finansieringen af foranstaltninger, hvortil der kan ydes stùtte i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 1262/1999 (1), (EF) nr. 1261/1999 (2)
og (EF) nr. 1263/1999 (3) med henblik på gennemfùrelse af alle foranstaltningerne til udvikling af landdistrikterne.
2.
EUGFL, Garantisektionen, kan på Kommissionens initiativ finansiere undersùgelser i forbindelse
med programmeringen af udviklingen af landdistrikterne.
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staltninger til udvikling af landdistrikterne i forbindelse med mål 2.
Kommissionen trñffer de nùdvendige forholdsregler
for at sikre, at disse foranstaltninger gennemfùres
effektivt og koordineret på en måde, som mindst
opfylder kravene i de i fùrste afsnit nñvnte bestemmelser, herunder princippet om eÂn forvaltningsmyndighed.
2.
Foranstaltninger, der indgår i programmeringen
af udviklingen af landdistrikterne, medfinansieres af
Fñllesskabet efter principperne i artikel 29 og 30 i forordning (EF) nr. 1260/1999.
I denne forbindelse:

KAPITEL IV

FINANSIELLE BESTEMMELSER

Artikel 46
1.
Der udarbejdes hvert år en finansieringsplan og
aflñgges regnskab for den stùtte, som Fñllesskabet
yder til udvikling af landdistrikterne via EUGFL,
Garantisektionen. Finansieringsplanen indgår i programmeringen af udviklingen af landdistrikterne
(artikel 40, stk. 3) eller i programmeringen vedrùrende
mål 2.
2.
Kommissionen tildeler medlemsstaterne forelùbige bevillinger fordelt på de enkelte år på grundlag af
objektive kriterier under hensyn til sñrlige forhold og
behov samt sñrlige initiativer til fordel for miljù, jobskabelse og landskabsbevaring.
3.
De forelùbige bevillinger tilpasses på grundlag af
de faktiske udgifter og de reviderede udgiftsoverslag,
som forelñgges af medlemsstaterne, idet der tages hensyn til programmernes mål og de disponible midler,
ligesom stùtteintensiteten for landdistrikter under mål 2
som regel tages i betragtning.

Ð kan Fñllesskabet hùjst medfinansiere 50 % af de
samlede stùtteberettigede udgifter og skal som
generel regel medfinansiere mindst 25 % af de stùtteberettigede offentlige udgifter i områder, der ikke
er omfattet af mål 1 og mål 2
Ð anvendes der for indtñgtsskabende investeringer
satserne i artikel 29, stk. 4, litra a), nr. ii) og iii),
og litra b), nr. ii) og iii), i forordning (EF) nr. 1260/
1999. Landbrugs- og skovbrugsbedrifter samt virksomheder, der forarbejder og afsñtter landbrugsog skovbrugsprodukter, anses i denne forbindelse
som virksomheder i henhold til artikel 29, stk. 4,
litra b), nr. iii)
Ð kan Fñllesskabet som led i programmeringen for
foranstaltninger i henhold til denne forordnings
artikel 22-24 hùjst medfinansiere 75 % i områder
under mål 1 og 50 % i de andre områder.
Ved udbetalinger i den forbindelse anvendes artikel 32,
stk. 1, femte afsnit, i forordning (EF) nr. 1260/1999.
3.
Udbetaling af stùtte fra EUGFL, Garantisektionen, kan ske i form af forskud til gennemfùrelse af
programmer og i form af udbetalinger til dñkning af
pålùbne udgifter.

KAPITEL V

Artikel 47
1.
De finansielle bestemmelser i artikel 31, 32 (bortset fra stk. 1, femte afsnit), 34, 38 og 39 i forordning
(EF) nr. 1260/1999 anvendes ikke på stùtte til foran(1) EFT L 161 af 26.6.1999, s. 48.
(2) EFT L 161 af 26.6.1999, s. 43.
(3) EFT L 161 af 26.6.1999, s. 54.

OVERVGNING OG EVALUERING

Artikel 48
1.
Kommissionen og medlemsstaterne sikrer, at der
foregår en effektiv overvågning af, hvordan programmeringen af udviklingen af landdistrikterne gennemfùres.
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Overvågningen foregår efter aftalte procedurer.
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KAPITEL VI

Overvågningen foregår ved hjñlp af sñrlige fysiske og
finansielle indikatorer, der er aftalt og fastlagt på forhånd.

GENNEMFéRELSESBESTEMMELSER

Medlemsstaterne forelñgger årlige situationsrapporter
for Kommissionen.

Nñrmere bestemmelser for anvendelsen af dette afsnit
vedtages efter proceduren i artikel 50, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1260/1999.

3.
Der nedsñttes overvågningsudvalg, hvis det er
hensigtsmñssigt.

Artikel 50

Disse bestemmelser kan navnlig vedrùre:
Ð udformning og forelñggelse af planer for udvikling
af landdistrikterne (artikel 41-44)

Artikel 49
1.
Foranstaltninger, der indgår i programmeringen
af udviklingen af landdistrikterne, evalueres ud fra
principperne i artikel 40-43 i forordning (EF) nr. 1260/
1999.
2.
EUGFL, Garantisektionen, kan inden for
rammerne af de finansielle midler, der er afsat til programmerne, deltage i finansieringen af evalueringer
vedrùrende udviklingen af landdistrikterne i medlemsstaterne. EUGFL, Garantisektionen, kan på Kommissionens initiativ også finansiere evalueringer på fñllesskabsplan.

Ð revidering af programmeringsdokumenter vedrùrende udvikling af landdistrikterne
Ð udarbejdelse af finansieringsplaner, specielt for at
sikre budgetdisciplin (artikel 46) og medfinansiering (artikel 47, stk. 2)
Ð overvågning og evaluering (artikel 48 og 49)
Ð sikring af sammenhñngen mellem foranstaltninger
til udvikling af landdistrikterne og stùtteforanstaltninger i medfùr af markedsordningerne (artikel 37).

AFSNIT IV
STATSSTéTTE

Artikel 51
1.
Medmindre andet er fastsat i dette afsnit, anvendes traktatens artikel 87, 88 og 89 på den stùtte, medlemsstaterne yder til foranstaltninger til udvikling af
landdistrikterne.
Traktatens artikel 87, 88 og 89 anvendes dog ikke på
finansielle tilskud fra medlemsstaterne til foranstaltninger, der i medfùr af traktatens artikel 36 medfinansieres af Fñllesskabet i henhold til denne forordning.
2.
Stùtte til investeringer i landbrugsbedrifter, som
overstiger de i artikel 7 nñvnte procentsatser, er ikke
tilladt.
Undtaget fra dette forbud er stùtte til:
Ð investeringer, der overvejende foretages i offentlighedens interesse, og som er knyttet til bevarelsen af

traditionelle landbrugs- og skovbrugsområder eller
flytning af avlsbygninger
Ð investeringer med henblik på beskyttelse og forbedring af miljùet
Ð investeringer med henblik på forbedring af hygiejneforholdene inden for husdyrbrug samt dyrevelfñrd.
3.
Der må kun ydes statsstùtte til landbrugere til
udligning af naturbetingede ulemper i ugunstigt stillede
områder, hvis stùtten opfylder betingelserne i artikel 14
og 15.
4.
Der må kun ydes statsstùtte til landbrugere, som
forpligter sig til at drive miljùvenligt landbrug, hvis
forpligtelserne opfylder betingelserne i artikel 22-24.
Der kan ydes supplerende stùtte ud over de maksimumsbelùb, der er fastsat i henhold til artikel 24,
stk. 2, hvis det er berettiget ifùlge samme artikels
stk. 1. I begrundede undtagelsestilfñlde kan mindsteperioden for sådanne forpligtelser fraviges i overensstemmelse med artikel 23, stk. 1.
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Artikel 52
Statsstùtte i medfùr af traktatens artikel 36, der har til
formål yderligere at bidrage til finansiering af foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne, som medfi-
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nansieres af Fñllesskabet, meddeles af medlemsstaterne
og godkendes af Kommissionen i overensstemmelse
med denne forordning som led i den i artikel 40
nñvnte programmering. Traktatens artikel 88, stk. 3,
fùrste punktum, anvendes ikke på således meddelt
stùtte.

AFSNIT V
OVERGANGSBESTEMMELSER OG AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 53
1.
Viser det sig at vñre nùdvendigt med sñrlige foranstaltninger for at lette overgangen fra det nuvñrende
system til det system, der indfùres ved denne forordning, vedtages disse foranstaltninger af Kommissionen
efter proceduren i artikel 50, stk. 2, i forordning (EF)
nr. 1260/1999.
2.
Sådanne foranstaltninger vedtages navnlig for at
integrere eksisterende fñllesskabsstùtteforanstaltninger,
som Kommissionen har godkendt for en periode, der
udlùber efter den 1. januar 2000, eller for en ubegrñnset periode, i den stùtteordning for udvikling af landdistrikterne, der er fastsat i denne forordning.

Artikel 54
1.
Artikel 17 i Rådets forordning (EéF) nr. 1696/71
af 26. juli 1971 om den fñlles markedsordning for
humle (1) affattes således:

»Artikel 17
1.
Bestemmelserne om finansiering af den fñlles
landbrugspolitik finder anvendelse på markedet for
de i artikel 1, stk. 1, nñvnte produkter fra tidspunktet for anvendelsen af den i denne forordning
fastlagte ordning.
2.
Den i artikel 8 nñvnte stùtte medfinansieres
af Fñllesskabet.
3.
Medlemsstaterne udbetaler den i artikel 12
nñvnte stùtte til producenterne mellem den
(1) EFT L 175 af 4.8.1971, s. 1. Forordningen er senest
ñndret ved forordning (EF) nr. 1554/97 (EFT L 208 af
2.8.1997, s. 1).

16. oktober og den 31. december i det produktionsår, stùtteansùgningen er indgivet for.
4.
Kommissionen vedtager efter proceduren i
artikel 20 bestemmelser for anvendelsen af denne
artikel.«
2.
Artikel 6 i Rådets forordning (EéF) nr. 404/93 af
13. februar 1993 om den fñlles markedsordning for
bananer (2) affattes således:

»Artikel 6
1.
Medlemsstaterne yder stùtte til anerkendte
producentorganisationer i de fùrste fem år efter
deres anerkendelse for at fremme oprettelsen og
lette driften.
2.

Stùtten:

Ð udgùr i fùrste, andet, tredje, fjerde og femte år
henholdvis 5 %, 5 %, 4 %, 3 % og 2 % af vñrdien af den inden for producentorganisationen
afsatte produktion
Ð må ikke overstige de faktiske udgifter til den
pågñldende organisations oprettelse og drift
Ð udbetales i årlige rater i hùjst syv år efter
datoen for anerkendelsen.
Produktionens vñrdi beregnes årligt på grundlag
af:
Ð den årlige faktisk afsatte mñngde
(2) EFT L 47 af 25.2.1993, s. 1. Forordningen er senest
ñndret ved forordning (EF) nr. 1637/98 (EFT L 210 af
28.7.1998, s. 28).
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eksperter fra medlemsstaterne, der er stillet til
rådighed for Kommissionen i henhold til artikel 40,
stk. 1, betragtes som interventioner til regulering af
landbrugsmarkederne efter artikel 1, stk. 2, litra b),
i forordning (EF) nr. 1257/1999 (*).

3.
Producentorganisationer, der er dannet af
organisationer, som i vidt omfang allerede opfylder
kravene i denne forordning, kan kun modtage den
i denne artikel anfùrte stùtte, såfremt de danner en
sammenslutning med det formål bedre at kunne
opfylde de i artikel 5 anfùrte målsñtninger. I så
fald ydes der dog kun stùtte til omkostningerne i
forbindelse med oprettelsen (udgifter til forberedelse og udarbejdelse af dens stiftende overenskomst og vedtñgterne).

2.
Udgifterne i forbindelse med stùtte, som ydes
af medlemsstaterne i henhold til artikel 14 og
artikel 15, stk. 6, andet afsnit, betragtes som interventioner til regulering af landbrugsmarkederne
efter artikel 1, stk. 2, litra b), i forordning (EéF)
nr. 1257/1999. De skal vñre berettiget til medfinansiering af Fñllesskabet.
3.
Kommissionen vedtager efter proceduren i
artikel 46 gennemfùrelsesbestemmelser til nñrvñrende artikels stk. 2.

4.
Stùtte i henhold til denne artikel meddeles
Kommissionen i en beretning, som medlemsstaterne sender denne ved slutningen af hvert regnskabsår.«

4.
Bestemmelserne i afsnit VI anvendes, uden at
dette berùrer anvendelsen af Rådets forordning
(EéF) nr. 4045/89 af 21. december 1989 om medlemsstaternes kontrol med de foranstaltninger, der
indgår i ordningen for finansiering gennem Den
Europñiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget, Garantisektionen, og om ophñvelse af
direktiv 77/435/EéF (**).

3.
I Rådets forordning (EF) nr. 2200/96 af 28. oktober 1996 om den fñlles markedsordning for frugt og
grùntsager (1) foretages fùlgende ñndringer:
a) Artikel 15, stk. 6, affattes således:

(*) EFT L 160 af 26.6.1999, s. 80.
(**) EFT L 388 af 30.12.1989, s. 17. Forordningen er senest ñndret ved forordning (EF)
nr. 3235/94 (EFT L 338 af 28.12.1994,
s. 16).«

»6.
For regioner i Fñllesskabet, hvor producenterne kun er organiseret i ringe grad, kan medlemsstaterne på behùrigt begrundet anmodning få
adgang til at yde producentorganisationerne en
national finansiel stùtte, som ikke må overstige
halvdelen af producenternes finansielle bidrag.
Denne stùtte skal lñgges til driftsfonden.

Artikel 55
For medlemsstater, i hvilke mindre end 15 % af
frugt- og grùntsagsproduktionen afsñttes gennem
producentorganisationer, og hvor produktionen af
frugt og grùntsager udgùr mindst 15 % af den samlede landbrugsproduktion, kan den i fùrste afsnit
omhandlede stùtte efter anmodning fra vedkommende medlemsstat refunderes delvis af Fñllesskabet.«
b) Artikel 52 affattes således:

1.

Fùlgende forordninger ophñves:

Ð forordning (EéF) nr. 4256/88
Ð forordning (EF) nr. 950/97, (EF) nr. 951/97, (EF)
nr. 952/97 og (EéF) nr. 867/90
Ð forordning (EéF) nr. 2078/92, (EéF) nr. 2079/92
og (EéF) nr. 2080/92

»Artikel 52

Ð forordning (EéF) nr. 1610/89.

1.
Udgifterne i forbindelse med udbetalingen af
EF-tilbagekùbsgodtgùrelsen og med fñllesskabsfinansieringen af driftsfonden, af sñrforanstaltningerne efter artikel 17 og artikel 53, 54 og 55 samt
af de kontrolforanstaltninger, som udfùres af de

2.

(1) EFT L 297 af 21.11.1996, s. 1. Forordningen er senest
ñndret ved forordning (EF) nr. 857/1999 (EFT L 108 af
27.4.1999, s. 7).

Fùlgende bestemmelser ophñves:

Ð artikel 21 i forordning (EéF) nr. 3763/91 (2)
Ð artikel 32 i forordning (EéF) nr. 1600/92 (3)
(2) EFT L 356 af 24.12.1991, s. 1.
(3) EFT L 173 af 27.6.1992, s. 1.
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Ð artikel 27 i forordning (EéF) nr. 1601/92 (1)
Ð artikel 13 i forordning (EéF) nr. 2019/93 (2).
3.
Forordninger og bestemmelser, der er ophñvet
ifùlge stk. 1 og 2, anvendes fortsat for foranstaltninger,
som er blevet godkendt af Kommissionen i henhold til
samme forordninger inden den 1. januar 2000.
4.
De direktiver, som Rådet og Kommissionen har
udstedt, og som indeholder lister over ugunstigt stillede områder eller ñndringer af sådanne lister, jf.
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artikel 21, stk. 2 og 3, i forordning (EF) nr. 950/97,
forbliver i kraft, medmindre de ñndres yderligere i forbindelse med et program.
Artikel 56
Denne forordning trñder i kraft på syvendedagen efter
offentliggùrelsen i De Europñiske Fñllesskabers
Tidende.
Den anvendes i forbindelse med fñllesskabsstùtte fra
den 1. januar 2000.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gñlder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfñrdiget i Bruxelles, den 17. maj 1999.
På Rådets vegne
K.-H. FUNKE

Formand

(1) EFT L 173 af 27.6.1992, s. 13.
(2) EFT L 184 af 27.7.1993, s. 1.
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BILAG
OVERSIGT OVER STéTTEBELéB

Artikel

Formål

8, stk. 2

Etableringsstùtte

12, stk. 1

Fùrtidspensionering

15, stk. 3

Laveste udligningsgodtgùrelse

EUR

25 000
15 000 (*)

pr. overdrager og år

150 000
3 500

i alt pr. overdrager
pr. arbejdstager og år

35 000

i alt pr. arbejdstager

25 (**)

pr. hektar landbrugsjord

Hùjeste udligningsgodtgùrelse

200

pr. hektar landbrugsjord

16

Hùjeste godtgùrelse

200

pr. hektar

24, stk. 2

Enårige afgrùder

600

pr. hektar

Flerårige specialafgrùder
Anden jordudnyttelse

900
450

pr. hektar
pr. hektar

Ð til landbrugere eller sammenslutninger heraf

725

pr. hektar

Ð til andre privatretlige juridiske
personer

185

pr. hektar

40

pr. hektar

120

pr. hektar

31, stk. 4

32 stk. 2

Hùjeste årlige prñmie til dñkning
af indtñgtstab ved skovrejsning

Minimumsgodtgùrelse
Maksimumsgodtgùrelse

(*)

Med forbehold af samlede maksimumsbelùb pr. overdrager kan de maksimale årlige udbetalinger forhùjes op til
det dobbelte under hensyn til den ùkonomiske struktur for bedrifterne i visse områder og til målsñtningen med
at fremskynde tilpasningen af landbrugsstrukturerne.
(**) Dette belùb kan nedsñttes for at tage hensyn til den sñrlige geografiske beliggenhed eller ùkonomiske struktur
for bedrifter i visse områder og for at undgå overkompensation i overensstemmelse med artikel 15, stk. 1, andet
led.
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RDETS FORORDNING (EF) Nr. 1258/1999
af 17. maj 1999
om finansiering af den fñlles landbrugspolitik

RDET FOR DEN EUROPáISKE UNION HAR Ð

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europñiske Fñllesskab, sñrlig artikel 37,
under henvisning til forslag fra Kommissionen (1),
under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (2),
under henvisning til udtalelse fra Revisionsretten (3),
under henvisning til udtalelse fra Det ékonomiske og
Sociale Udvalg (4), og
ud fra fùlgende betragtninger:
(1) Rådet oprettede ved forordning nr. 25 om finan-

siering af den fñlles landbrugspolitik (5) Den
Europñiske Udviklings- og Garantifond for
Landbruget (EUGFL), i det fùlgende benñvnt
»fonden«, som udgùr en del af De Europñiske
Fñllesskabers almindelige budget; i nñvnte forordning opstilledes principperne for finansieringen af den fñlles landbrugspolitik;

(2) efter etableringen af enhedsmarkedet består der

ensartede prissystemer og en fñlles landbrugspolitik, og Fñllesskabet skal derfor bñre de finansielle fùlger heraf; efter dette princip, som er
indeholdt i artikel 2, stk. 2, i forordning nr. 25,
skal restitutioner ved udfùrsel til tredjelande,
interventioner til regulering af landbrugsmarkederne, foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne, specifieke veterinñrforanstaltninger
som fastlagt i Rådets beslutning 90/424/EéF af
26. juni 1990 om visse udgifter på veterinñrområdet (6) og foranstaltninger til udbredelse af

(1) EFT C 170 af 4.6.1998, s. 83.
(2) Udtalelse afgivet den 6. maj 1999 (endnu ikke offentliggjort i EFT).
(3) EFT C 407 af 28.12.1998, s. 222.
(4) EFT C 401 af 22.12.1998, s. 3.
(5) EFT 30 af 20.4.1962, s. 991/62. Forordningen er senest
ñndret ved Rådets forordning (EéF) nr. 728/70 (EFT
L 94 af 28.4.1970, s. 9).
(6) EFT L 224 af 18.8.1990, s. 19. Beslutningen er senest
ñndret ved Rådets beslutning 94/370/EF (EFT L 168 af
2.7.1994, s. 31).

oplysninger om den fñlles landbrugspolitik og
visse evalueringsaktioner finansieres af fondens
Garantiesektion med henblik på en virkeliggùrelse af de i traktatens artikel 33, stk. 1,
anfùrte mål;
(3) fondens Udviklingssektion skal finansiere udgif-

terne til visse foranstaltninger til udvikling af
landdistrikterne i regioner, der har et udviklingsefterslñb, samt fñllesskabsinitiativet til udvikling
af landdistrikterne;

(4) Kommissionen er ansvarlig for forvaltningen af

fonden, og der foregår et snñvert samarbejde
mellem medlemsstaterne og Kommissionen i
komiteÂen for fonden;

(5) ansvaret for kontrollen med udgifterne under

EUGFL, Garantisektionen, påhviler fùrst og
fremmest medlemsstaterne, der udpeger bestemte
kontorer og organer til at betale udgifterne; medlemsstaterne er ansvarlige for en fuldstñndig og
effektiv kontrol; Kommissionen, der er ansvarlig
for EF-budgettets gennemfùrelse, skal efterprùve
de forhold, hvorunder udbetalingerne og kontrollen er gennemfùrt; Kommissionen må kun finansiere udgifter, når der foreligger den fornùdne
garanti for, at fñllesskabsbestemmelserne er overholdt; inden for et decentraliseret system for forvaltning af EF-udgifter er det vñsentligt, at Kommissionen som den institution, der er ansvarlig
for finansieringen, får adgang til og mulighed for
at foretage enhver form for efterprùvning af forvaltningen af udgifterne, som den anser for nùdvendig, og at der er effektiv og fuldstñndig åbenhed og gensidig bistand mellem medlemsstaterne
og Kommissionen;

(6) ved regnskabsafslutningen er Kommissionen kun

i stand til inden for en rimelig frist at bestemme
de samlede udgifter, der kan afholdes over
Garantisektionens almindelige regnskab, hvis den
har tilstrñkkelig sikkerhed for, at den nationale
kontrol er tilstrñkkelig og gennemsigtig, og at de
udbetalende organer har efterprùvet, om de betalingsansùgninger, de behandler, er lovlige og korrekte; det bùr derfor fastsñttes, at medlemsstaterne godkender de udbetalende organer; for at
sikre ensartethed med hensyn til de normer, der
krñves for godkendelse i medlemsstaterne, udarbejder Kommissionen retningslinjer for de kriterier, der skal anvendes; i denne forbindelse bùr
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der kun finansieres udgifter, der er afholdt af
udbetalende organer, som medlemsstaterne har
godkendt; med henblik på den nationale kontrols
gennemsigtighed, bl.a. med hensyn til procdurerne for betalingsanvisning, udgifternes fastsñttelse og betaling, kan det eventuelt vñre nùdvendigt at begrñnse antallet af de kontorer og organer, som disse ansvarsområder uddelegeres til,
dog under hensyntagen til de enkelte medlemsstaters forfatningsmñssige regler;
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staltningerne til udvikling af landdistrikterne som
fùlge af disses flerårige karakter;

(11) der skal trñffes foranstaltninger for at forhindre

og forfùlge alle uregelmñssigheder og for at
opnå tilbagebetaling af belùb, der er udbetalt
uretmñssigt på grund af sådanne uregelmñssigheder eller forsùmmelser; det skal fastsñttes,
hvem der bñrer det finansielle ansvar for
sådanne uregelmñssigheder eller forsùmmelser;

(7) den decentrale forvaltning af EF-midlerne, navn-

lig efter reformen af den fñlles landbrugspolitik,
medfùrer, at der skal udpeges adskillige udbetalende organer; som fùlge heraf skal der, når en
medlemsstat godkender mere end eÂt udbetalende
organ, etableres et forbindelsesorgan, der skal
fremme en ensartet forvaltning af midlerne, sikre
forbindelsen mellem Kommissionen og de forskellige godkendte udbetalende organer og sùrge
for, at de af Kommissionen ùnskede oplysninger
vedrùrende flere udbetalende organers transaktioner hurtigt stilles til rådighed;

(8) de finansielle midler skal tilvejebringes af med-

lemsstaterne alt efter deres udbetalingsorganers
behov, og Kommissionen udbetaler forskud på
konteringen af de udgifter, der afholdes af udbetalingsorganerne; i forbindelse med foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne bùr der åbnes
mulighed for udbetaling af egentlige forskud på
udgifterne til programmets gennemfùrelse; det vil
vñre hensigtsmñssigt at behandle sådanne forskudsbetalinger efter de finansielle ordninger, der
gñlder for forskud på konteringen af udgifter,
der afholdes i en bestemt referenceperiode;

(9) der bùr trñffes to former for beslutninger, den

ene om aflñggelse og afslutning af regnskaberne
for Garantisektionen og den anden om de fùlger,
herunder finansielle korrektioner, der skal drages
af resultaterne af undersùgelsen af, om udgifterne
er i overensstemmelse med Fñllesskabets retsforskrifter;

(12) Fñllesskabets udgifter skal kontrolleres nùje; til

supplering af den af medlemsstaterne på eget initiativ gennemfùrte kontrol, der som hidtil er af
den vñsentligste betydning, bùr det bestemmes,
at Kommissionens ansatte skal foretage undersùgelser, og at Kommissionen skal kunne krñve
medlemsstaternes bistand;

(13) der bùr i videst muligt omfang drages nytte af

edb ved udarbejdelsen af de oplysninger, der skal
sendes til Kommissionen; når Kommissionen
foretager sin efterprùvning, bùr den have fuldstñndig og umiddelbar adgang til de oplysninger,
der vedrùrer udgifterne, både på papir og på
edb;

(14) omfanget af Fñllesskabets finansiering krñver, at

Europa-Parlamentet og Rådet holdes regelmñssigt underrettet gennem finansberetninger herom;

(15) med henblik på at forenkle den ùkonomiske for-

valtning er det hensigtsmñssigt at tilnñrme fondens finansieringsperiode til regnskabsåret, som
omhandlet i traktatens artikel 272, stk. 1; dette
vil krñve et klart billede af de midler, der er disponible ved udgangen af det pågñldende regnskabsår; det bùr derfor fastsñttes, at Kommissionen skal kunne tilpasse fondens finansieringsperiode, hvis der stadig er tilstrñkkelige disponible
budgetmidler;

(16) Rådets forordning (EéF) nr. 729/70 af 21. april
(10) undersùgelserne af, om udgifterne er i overens-

stemmelse med retsforskrifterne, og de beslutninger, der på grundlag heraf trñffes om regnskabsafslutningen, er ikke knyttet til gennemfùrelsen
af budgettet i et bestemt regnskabsår; det er nùdvendigt at fastsñtte en maksimumsperiode, i hvilken der kan drages konsekvenser af resultaterne
af undersùgelserne af, om udgifterne er i overensstemmelse med retsforskrifterne; en sådan maksimumsperiode kan dog ikke anvendes for foran-

1970 om finansiering af den fñlles landbrugspolitik (1) har ved flere lejligheder vñret underkastet
omfattende ñndringer; af klarhedshensyn og for
at opnå en rationalisering bùr der i forbindelse
med nye ñndringer af nñvnte forordning foretages en nyaffattelse af alle bestemmelserne Ð

(1) EFT L 94 af 28.4.1970, s. 13. Forordningen er senest
ñndret ved forordning (EF) nr. 1287/96 (EFT L 125 af
8.6.1996, s. 1).
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UDSTEDT FéLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
1.
Den Europñiske Udviklings- og Garantifond for
Landbruget Ð i det fùlgende benñvnt »fonden« Ð
udgùr en del af De Europñiske Fñllesskabers almindelige budget.

L 160/105

2.
Interventioner til regulering af landbrugsmarkederne, som efter Fñllesskabets regler foretages inden
for rammerne af de fñlles markedsordninger for landbruget, finansieres i henhold til artikel 1, stk. 2,
litra b).

3.
Om fornùdent fastsñtter Rådet på forslag af
Kommissionen med kvalificeret flertal nñrmere regler
for finansieringen af de i stk. 1 og 2 omhandlede foranstaltninger.

Den omfatter to sektioner:
Artikel 3

Ð Garantisektionen.
Ð Udviklingssektionen
2.

Garantisektionen finansierer:

1.
Foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne
uden for mål 1-programmer, som foretages efter Fñllesskabets regler, finansieres i henhold til artikel 1,
stk. 2, litra c).

a) restitutioner ved udfùrsel til tredjelande
b) interventioner til regulering af landbrugsmarkederne
c) foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne
uden for mål 1-programmer, undtagen fñllesskabsinitiativet til udvikling af landdistrikterne
d) Fñllesskabets finansielle stùtte til specifikke veterinñrforanstaltninger, kontrolforanstaltninger på
veterinñrområdet og programmer for udryddelse
og overvågning af dyresygdomme (veterinñrforanstaltninger) samt til plantesundhedsforanstaltninger
e) foranstaltninger til udbredelse af oplysninger om
den fñlles landbrugspolitik og visse evalueringsaktioner for foranstaltninger, der er finansieret af fondens Garantisektion.
3.
Udviklingssektionen finansierer foranstaltninger
til udvikling af landdistrikterne, som ikke er omfattet
af stk. 2, litra c).
4.
Udgifter til administration og personale, der
afholdes af medlemsstaterne og af modtagerne af stùtte
fra fonden, bñres ikke af fonden.

Artikel 2
1.
Restitutioner ved udfùrsel til tredjelande, som
efter Fñllesskabets regler ydes inden for rammerne af
de fñlles markedsordninger for landbruget, finansieres
i henhold til artikel 1, stk. 2, litra a).

2.
Veterinñr- og plantesundhedsforanstaltninger,
som foretages efter Fñllesskabets regler, finansieres i
henhold til artikel 1, stk. 2, litra e).

3.
Oplysningsforanstaltninger og evalueringsaktioner, som foretages efter Fñllesskabets regler, finansieres i henhold til artikel 1, stk. 2, litra e).

4.
Gennemfùrelsesbestemmelserne til denne artikel
vedtages efter proceduren i artikel 13.

Artikel 4

1.
Hver medlemsstat giver Kommissionen meddelelse om

a) hvilke kontorer og organer der er godkendt til at
betale de i artikel 2 og 3 omhandlede udgifter, i det
fùlgende benñvnt »betalingsorganer«

b) hvis mere end eÂt betalingsorgan godkendes, da
hvilket kontor eller organ den overdrager ansvaret
for dels at indsamle og sende oplysningerne til
Kommissionen, dels at fremme en harmoniseret
anvendelse af fñllesskabsreglerne, i det fùlgende
benñvnt »forbindelsesorganet«.

2.
Betalingsorganer er kontorer og organer i medlemsstaterne, der med hensyn til de betalinger, der skal
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foretages inden for deres respektive områder, yder tilstrñkkelig garanti for
a) at det kontrolleres, at ansùgningerne er berettigede
og i overensstemmelse med fñllesskabsreglerne,
inden de pågñldende udgifter anvises til betaling
b) at betalingerne bogfùres korrekt og fuldstñndigt,
og
c) at de nùdvendige dokumenter indgives i rette tid
og i den form, der er fastsat i fñllesskabsreglerne.
3.
Relevant dokumentation om grundlaget for de
foretagne udbetalinger og om gennemfùrelsen af den
foreskrevne administrative og fysiske kontrol skal vñre
til rådighed hos betalingsorganerne. Hvis den relevante
dokumentation opbevares hos det organ, der har befùjelse til at tillade udgifternes afholdelse, skal dette tilsende betalingsorganet rapporter om antallet af foretagne undersùgelser, disses indhold og de foranstaltninger, der er truffet på grundlag heraf.
4.
Kun udgifter, der er afholdt af godkendte betalingsorganer, kan finansieres af Fñllesskabet.
5.
Hver medlemsstat begrñnser under hensyn til
sine forfatningsmñssige bestemmelser og sin institutionelle opbygning antallet af de godkendte betalingsorganer til det mindste antal, hvormed det kan sikres, at
de i artikel 2 og 3 omhandlede udgifter afholdes på tilfredsstillende administrative og regnskabsmñssige
betingelser.
6.
Hver medlemsstat meddeler Kommissionen
nedenstående oplysninger om betalingsorganerne:
a) deres navn og vedtñgter
b) de betingelser med hensyn til administration, regnskabsfùring og intern kontrol, hvorunder betalinger
i forbindelse med gennemfùrelsen af Fñllesskabets
regler for den fñlles landbrugspolitik foretages
c) godkendelsesdokumentet.
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lingsorganet foretager de fornùdne tilpasninger inden
for en frist, der fastsñttes under hensyntagen til problemets alvor. Den pågñldende medlemsstat underretter
Kommissionen herom.
8.
Gennemfùrelsesbestemmelserne til denne artikel
vedtages efter proceduren i artikel 13.

Artikel 5
1.
Kommissionen stiller de midler, der er nùdvendige til dñkning af de i artikel 2 og 3 nñvnte udgifter,
til rådighed for medlemsstaterne i form af forskud på
konteringen af de udgifter, der er afholdt i en referenceperiode.
Forskudsbetalinger til gennemfùrelse af et program for
foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne som
nñvnt i artikel 3, stk. 1, kan godkendes af Kommissionen i forbindelse med godkendelsen af det pågñldende
program og anses som udgifter afholdt den fùrste dag i
måneden efter beslutningen om godkendelse.
2.
Indtil udbetalingen af forskuddene på konteringen af afholdte udgifter finder sted, stiller medlemsstaterne de nùdvendige midler til afholdelse af de pågñldende udgifter til rådighed, alt efter de godkendte
betalingsorganers behov.
3.
Gennemfùrelsesbestemmelserne til denne artikel
vedtages efter proceduren i artikel 13.

Artikel 6
1.
Medlemsstaterne sender med regelmñssige mellemrum Kommissionen nedenstående oplysninger
vedrùrende de godkendte betalingsorganer og forbindelsesorganer for så vidt angår de af Garantisektionen
finansierede foranstaltninger:
a) udgiftsanmeldelser og overslag over de finansielle
behov

enhver

b) årsregnskaber med de for deres afslutning nùdvendige oplysninger samt en attest om, at de fremsendte regnskaber er fuldstñndige, nùjagtige og
pålidelige.

7.
Opfylder et godkendt betalingsorgan ikke eller
ikke lñngere en eller flere af godkendelsesbetingelserne, tilbagekaldes godkendelsen, medmindre beta-

2.
Gennemfùrelsesbestemmelserne til denne artikel,
herunder navnlig bestemmelserne vedrùrende den
attestering af regnskaberne, der er omhandlet i stk. 1,
litra b), vedtages efter proceduren i artikel 13.

Kommissionen underrettes omgående
ñndring, hvad angår disse oplysninger.

om
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Artikel 7
1.
Efter hùring af FondskomiteÂen vedtager Kommissionen de i stk. 2, 3 og 4 omhandlede beslutninger.

L 160/107

Kommissionen tager i denne forbindelse hensyn til
overtrñdelsens art og grovhed samt til den ùkonomiske skade, der er påfùrt Fñllesskabet.
En afvisning af finansiering kan ikke vedrùre:

2.
Kommissionen trñffer beslutning om de månedlige forskud på konteringen af de udgifter, som de godkendte betalingsorganer har afholdt.
Udgifterne i oktober henhùrer under oktober, hvis de
er afholdt mellem den 1. og den 15. oktober, og under
november, hvis de er afholdt mellem den 16. og den
31. oktober.
Forskuddene udbetales til medlemsstaten senest den
tredje arbejdsdag i den anden måned efter den måned,
hvor udgifterne er afholdt.
Der kan udbetales supplerende forskud, og FondskommitteÂen skal i så fald underrettes herom ved den fùlgende hùring.
3.
Kommissionen afslutter inden den 30. april i året
efter det pågñldende regnskabsår betalingsorganernes
regnskaber på grundlag af de oplysninger, der er nñvnt
i artikel 6, stk. 1, litra b).
I beslutningen om regnskabsafslutning tages der hensyn til, om de indsendte regnskaber er fuldstñndige,
nùjagtige og pålidelige. Beslutningen foregriber ikke
vedtagelsen af en senere beslutning efter stk. 4.
4.
Kommissionen trñffer beslutning om, hvilke
udgifter der skal udelukkes fra den i artikel 2 og 3
omhandlede fñllesskabsfinansiering, hvis den konstaterer, at udgifter ikke er afholdt i overensstemmelse med
fñllesskabsreglerne.
Forud for enhver beslutning om afvisning af finansiering skal de resultater, som Kommissionen er nået
frem til ved sin efterprùvning, samt den pågñldende
medlemsstats svar foreligge i form af skriftlige meddelelser, hvorefter de to parter forsùger at blive enige
om, hvilke konsekvenser der skal drages.
Hvis parterne ikke kan blive enige, kan medlemsstaten
anmode om, at der inden for en frist på fire måneder
indledes en forligsprocedure; der udarbejdes en rapport
om resultaterne af denne procedure, som meddeles
Kommissionen og gennemgås af denne, inden der trñffes afgùrelse om afvisning af finansiering.
Kommissionen anslår de belùb, der skal udelukkes,
isñr på baggrund af det regelstridige forholds omfang.

a) udgifter som omhandlet i artikel 2, der er afholdt
mere end 24 måneder forud for den dato, hvor
Kommissionen skriftligt meddeler den pågñldende
medlemsstat resultaterne af sin efterprùvning
b) udgifter til en foranstaltning eller aktion som
omhandlet i artikel 3, med hensyn til hvilken der
er foretaget endelig udbetaling mere end 24 måneder forud for den dato, hvor Kommissionen skriftligt meddeler den pågñldende medlemsstat resultaterne af sin efterprùvning.
Femte afsnit finder dog ikke anvendelse på de finansielle konsekvenser, der skal drages
a) af uregelmñssigheder som omhandlet i artikel 8,
stk. 2
b) på grund af statsstùtte eller overtrñdelser, som de i
traktatens artikel 88 og 226 omhandlede procedurer er indledt for.
5.
Gennemfùrelsesbestemmelserne til denne artikel
vedtages efter proceduren i artikel 13. Bestemmelserne
skal bl.a. vedrùre behandlingen af forskudsbetalinger
som omhandlet i artikel 5, stk. 1, andet afsnit, jf.
stk. 2, 3 og 4, samt procedurerne for de i nñvnte stykker omhandlede beslutninger.

Artikel 8
1.
Medlemsstaterne trñffer i overensstemmelse med
de nationale administrativt eller ved lov fastsatte
bestemmelser de fornùdne foranstaltninger for
a) at sikre sig, at de af fonden finansierede foranstaltninger virkelig er blevet gennemfùrt, og at de er
blevet gennemfùrt på behùrig måde
b) at forhindre og forfùlge uregelmñssigheder
c) at geninddrive belùb, der er udbetalt med urette på
grund af uregelmñssigheder eller forsùmmelser.
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Medlemsstaterne underretter Kommissionen om de
foranstaltninger, der er truffet med henblik herpå,
navnlig om forlùbet af sager vedrùrende administrativ
eller retslig forfùlgning.
2.
Tilbagebetales de nñvnte belùb ikke fuldt ud,
bñrer Fñllesskabet de finansielle fùlger af uregelmñssighederne eller forsùmmelserne; dette gñlder dog ikke
for uregelmñssigheder eller forsùmmelser, som medlemsstaternes myndigheder eller organer kan gùres
ansvarlige for.
De tilbagebetalte belùb indbetales til de godkendte
betalingsorganer, der trñkker belùbene fra de udgifter,
som finansieres af fonden. Renter af tilbagebetalte eller
for sent indbetalte belùb indbetales til fonden.
3.
Rådet fastsñtter på forslag af Kommissionen med
kvalificeret flertal de almindelige regler for anvendelsen af denne artikel.

Artikel 9
1.
Medlemsstaterne stiller alle oplysninger, der er
nùdvendige for fondens funktion, til rådighed for
Kommissionen og trñffer alle foranstaltninger, der er
egnede til at lette eventuelle kontrolforanstaltninger,
herunder undersùgelser på stedet, som Kommissionen
skùnner det formålstjenligt at gennemfùre som led i
forvaltningen af fñllesskabsfinansieringen.
Medlemsstaterne underretter Kommissionen om de
administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser, som
de har udstedt med henblik på anvendelsen af Fñllesskabets retsakter vedrùrende den fñlles landbrugspolitik, for så vidt disse retsakter har finansielle virkninger
for fonden.
2.
Med forbehold af de kontrolforanstaltinger, som
medlemsstaterne har gennemfùrt i henhold til nationale love og bestemmelser, og med forbehold af traktatens artikel 248 og enhver kontrol, der er gennemfùrt
på grundlag af traktatens artikel 279, litra c), skal de
tjenestemñnd, der af Kommissionen er bemyndiget til
at foretage kontrol på stedet, have adgang til de regnskabsbùger og alt andet materiale, som vedrùrer de af
fonden finansierede udgifter, herunder oplysninger, der
er registreret eller opbevares på edb.
De kan isñr undersùge
a) om den administrative praksis er i overensstemmelse med Fñllesskabets regler
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b) om de nùdvendige bilag er til stede og stemmer
overens med de af fonden finansierede foranstaltninger
c) hvorledes de af fonden finansierede foranstaltninger gennemfùres og kontrolleres.
Kommissionen underretter rettidigt fùr undersùgelsen
den medlemsstat, der berùres af undersùgelsen, eller
på hvis område den finder sted. Funktionñrer fra den
pågñldende medlemsstat kan deltage i revisionen.
På anmodning af Kommissionen og med den pågñldende medlemsstats indforståelse gennemfùrer denne
medlemsstats kompetente myndigheder revisioner eller
undersùgelser med hensyn til foranstaltninger, der er
omfattet af denne forordning. Kommissionens ansatte
kan også deltage i disse revisioner eller undersùgelser.
For at gùre undersùgelserne mere effektive kan Kommissionen med de pågñldende medlemsstaters indforståelse lade disse medlemsstaters administrative myndigheder deltage i bestemte revisioner eller undersùgelser.
3.
Om fornùdent fastsñtter Rådet på forslag af
Kommissionen med kvalificeret flertal almindelige regler for anvendelsen af denne artikel.

Artikel 10
Hvert år inden den 1. juli aflñgger Kommissionen for
Europa-Parlamentet og Rådet en finansberetning om
fondens administration i det forlùbne regnskabsår og
isñr beretning om udviklingen i omfanget og arten af
fondens udgifter samt om betingelserne for gennemfùrelsen af fñllesskabsfinansieringen.

Artikel 11
KomiteÂen for Den Europñiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget Ð herefter benñvnt »FondskomiteÂen« Ð bistår i overensstemmelse med artikel 1215 Kommissionen med administrationen af fonden.

Artikel 12
FondskomiteÂen sammensñttes af reprñsentanter for
medlemsstaterne og for Kommissionen. Hver medlems-
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stat er reprñsenteret i FondskomiteÂen ved hùjst fem
embedsmñnd.

c) om udkast til de berettninger om fonden, der skal
forelñgges Rådet.

Formanden for FondskomiteÂen er en reprñsentant for
Kommissionen.

2.
FondskomiteÂen kan undersùge ethvert andet
spùrgsmål, som formanden på eget initiativ eller efter
anmodning fra en medlemsstats reprñsentant forelñgger den.

Artikel 13
1.
Når der henvises til fremgangsmåden i denne
artikel, indbringer formanden sagen for FondskomiteÂen enten på eget initiativ eller efter anmodning fra
en medlemsstats reprñsentant.
2.
Kommissionens reprñsentant forelñgger komiteÂen et udkast til de foranstaltninger, der skal trñffes.
KomiteÂen afgiver en udtalelse om dette udkast inden
for en frist, som formanden kan fastsñtte under hensyn til, hvor meget det pågñldende spùrgsmål haster.
Den udtaler sig med det flertal, der er fastsat i traktatens artikel 205, stk. 2, for vedtagelse af de afgùrelser,
som Rådet skal trñffe på forslag af Kommissionen.
Ved afstemninger i komiteÂen tillñgges de stemmer, der
afgives af reprñsentanterne for medlemsstaterne, den
vñgt, der er fastlagt i nñvnte artikel. Formanden deltager ikke i afstemningen.
3. a) Kommissionen vedtager foranstaltninger, som
straks kan finde anvendelse.
b) Såfremt disse foranstaltninger imidlertid ikke er
i overensstemmelse med FondskomiteÂens udtalelse, meddeles de straks Rådet af Kommissionen; i dette tilfñlde:
Ð kan Kommissionen udsñtte anvendelsen af
de foranstaltninger, den har vedtaget, i indtil eÂn måned efter meddelelsen
Ð kan Rådet inden for den i fùrste led nñvnte
frist med kvalificeret flertal trñffe anden
afgùrelse.

FondskomiteÂen underrettes regelmñssigt om fondens
virksomhed.

Artikel 15
FondskomiteÂens mùder indkaldes af formanden.
FondskomiteÂens sekretariatsfunktioner varetages af
Kommissionen.
FondskomiteÂen fastsñtter selv sin forretningsorden.

Artikel 16
1.

Forordning (EéF) nr. 729/70 ophñves.

2.
Henvisninger til den ophñvede forordning gñlder
som henvisninger til nñrvñrende forordning og lñses i
henhold til den i bilaget anfùrte sammenligningstabel.

Artikel 17
Artikel 15, stk. 3, og artikel 40 i Rådets beslutning 90/
424/EéF udgår.

Artikel 18
Artikel 14
1.

FondskomiteÂen hùres:

a) i alle tilfñlde, hvor hùring af komiteÂen er foreskrevet
b) angående den skùnsmñssige fastsñttelse af de
fondsmidler, som krñves optaget i Kommissionens
budgetoverslag for det kommende budgetår og i
givet fald i overslag vedrùrende tillñgsbudgetter

De foranstaltninger, der er fornùdne for at lette overgangen fra ordningen ifùlge forordning (EéF) nr. 729/
70 til ordningen ifùlge nñrvñrende forordning, vedtages efter proceduren i artikel 13.

Artikel 19
Kommissionen kan lade fùrste punktum i artikel 7,
stk. 2, andet afsnit, udgå i overensstemmelse med proceduren i artikel 13, hvis de budgetmidler, der er bevil-
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get til fondens Garantisektion, og som er til rådighed
ved udgangen af et givet regnskabsår, gùr det muligt
for fonden at finansiere yderligere udgifter i forbindelse med dette bortfald for det pågñldende regnskabsår. Hvis Kommissionen bruger denne befùjelse,
kan den i overensstemmelse med samme procedure
udsñtte startdatoen for betaling af disse foranstaltninger, der begynder mellem den 16. til og med den
31. oktober, indtil den 1. november.
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Artikel 20
Denne forordning trñder i kraft på syvendedagen efter
offentliggùrelsen i De Europñiske Fñllesskabers
Tidende.
Den anvendes for udgifter, der afholdes fra den
1. januar 2000.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gñlder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfñrdiget i Bruxelles, den 17. maj 1999.
På Rådets vegne
K.-H. FUNKE

Formand
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BILAG
KORREKTIONSTABEL

Forordning (EéF) nr. 729/70

Nñrvñrende forordning

Artikel 1, stk. 1

Artikel 1, stk. 1

Artikel 1, stk. 2, litra a) og b)

Artikel 1, stk. 2, litra a) og b)

Artikel 1, stk. 4

Artikel 1, stk. 4

Artikel 2, stk. 1

Artikel 2, stk. 1

Artikel 2, stk. 2

Artikel 2, stk. 3

Artikel 3, stk. 1

Artikel 2, stk. 3

Artikel 3, stk. 2

Artikel 2, stk. 3

Artikel 3, stk. 3

Ð

Artikel 4, stk. 1, litra a), fùrste afsnit

Artikel 4, stk. 1, litra a)

Artikel 4, stk. 1, litra a), andet afsnit

Artikel 4, stk. 2

Artikel 4, stk. 1, litra a), tredje afsnit

Artikel 4, stk. 3

Artikel 4, stk. 1, litra b), fùrste afsnit

Artikel 4, stk. 1, litra b)

Artikel 4, stk. 1, litra b), andet afsnit

Artikel 4, stk. 4

Artikel 4, stk. 2

Artikel 4, stk. 5

Artikel 4, stk. 3

Artikel 4, stk. 6

Artikel 4, stk. 4

Artikel 4, stk. 7

Artikel 4, stk. 5, fùrste punktum

Artikel 5, stk. 1, fùrste afsnit

Artikel 4, stk. 5, andet punktum

Artikel 5, stk. 2

Artikel 4, stk. 6

Artikel 4, stk. 8, og artikel 5, stk. 3

Artikel 5, stk. 1

Artikel 6, stk. 1

Artikel 5, stk. 2, litra a)

Artikel 7, stk. 2

Artikel 5, stk. 2, litra b)

Artikel 7, stk. 3

Artikel 5, stk. 2, litra c)

Artikel 7, stk. 4

Artikel 5a

Ð

Artikel 6

Ð

Artikel 6a

Ð

Artikel 6b

Ð

Artikel 6c

Ð

Artikel 7

Ð

Artikel 8

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 11
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Forordning (EéF) nr. 729/70

Nñrvñrende forordning

Artikel 12, stk. 1

Artikel 12

Artikel 12, stk. 2

Ð

Artikel 13

Artikel 13

Artikel 14

Artikel 14

Artikel 15

Artikel 15

Artikel 16

Ð

26.6.1999
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RDETS FORORDNING (EF) Nr. 1259/1999
af 17. maj 1999
om fastlñggelse af fñlles regler for den fñlles landbrugspolitiks ordninger for direkte stùtte

landbrugsproduktion, der er omfattet af direkte
betalinger; medlemsstaterne bùr trñffe beslutning
om fùlgerne af manglende overholdelse af miljùkrav, og de bùr have mulighed for at nedsñtte
eller endog annullere stùtten i medfùr af stùtteordningerne, når miljùkravene ikke overholdes;
medlemsstaterne bùr trñffe sådanne foranstaltninger, uanset at der også er mulighed for at yde
stùtte til gengñld for frivillige forpligtelser til at
drive miljùvenligt landbrug;

RDET FOR DEN EUROPáISKE UNION HAR Ð

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europñiske Fñllesskab, sñrlig artikel 37,

under henvisning til forslag fra Kommissionen (1),

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

(4)

for at stabilisere beskñftigelsessituationen i landbruget og tage hensyn til bedrifternes generelle
velstand og fñllesskabsstùtten til disse bedrifter
og således bidrage til en rimelig levestandard for
landbrugsbefolkningen, herunder alle, der er
beskñftiget ved landbruget, bùr medlemsstaterne
bemyndiges til at nedsñtte de direkte betalinger
til landbrugerne, såfremt den arbejdsstyrke, der
anvendes på deres bedrifter, når ned under en
bestemt grñnse, og/eller bedrifternes generelle
velstand og/eller de samlede betalinger når op
over en grñnse, som medlemsstaterne fastsñtter;
for specielt at bevare landbrugsproduktiviteten
bùr sådanne nedsñttelser imidlertid ikke overstige 20 % af de samlede betalinger;

(5)

de nñrmere bestemmelser om nedsñttelser af
betalinger bùr fastsñttes af medlemsstaterne ud
fra objektive kriterier; medlemsstaterne bùr have
mulighed for at anvende de belùb, der frigùres
som fùlge af nedsñttelse af betalingerne, til visse
yderligere foranstaltninger inden for rammerne
af stùtten til udvikling af landdistrikterne
omhandlet i forordning (EF) nr. 1257/1999 af
17. maj 1999 om stùtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europñiske Udviklings- og
Garantifond for Landbruget (EUGFL) og om
ñndring og ophñvelse af visse forordninger (6);

(6)

de fñlles stùtteordninger skal tilpasses markedsudviklingen, om nùdvendigt inden for korte frister; modtagerne kan derfor ikke regne med, at
betingelserne for stùtte forbliver uñndrede, og de
må vñre forberedt på, at ordningerne eventuelt
tages op til revision på baggrund af markedsudviklingen;

under henvisning til udtalelse fra Det ékonomiske og
Sociale Udvalg (3),

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget (4),

under henvisning til udtalelse fra Revisionsretten (5),
og

ud fra fùlgende betragtninger:

(1)

Der bùr fastlñgges nogle fñlles betingelser for
direkte betalinger inden for den fñlles landbrugspolitiks forskellige indkomststùtteordninger;

(2)

betalingerne inden for Fñllesskabets stùtteordninger bùr af de kompetente nationale myndigheder foretages fuldstñndigt til modtagerne, jf. dog
de nedsñttelser, der udtrykkeligt er omhandlet i
denne forordning;

(3)

for at få miljùet bedre integreret i de fñlles markedsordninger bùr medlemsstaterne anvende passende miljùforanstaltninger for landbrugsjord og

(1) EFT C 170 af 4.6.1998, s. 93.
(2) Udtalelse afgivet den 6. maj 1999 (endnu ikke offentliggjort i EFT).
(3) EFT C 407 af 28.12.1998, s. 208.
(4) EFT C 93 af 6.4.1999, s. 1.
(5) EFT C 401 af 22.12.1998, s. 3.

(6) Se side 80 i denne Tidende.
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stùtteordningerne inden for den fñlles landbrugspolitik omfatter direkte indkomststùtte isñr med
henblik på at sikre en rimelig levestandard for
landbrugsbefolkningen; dette mål hñnger nñrt
sammen med bevarelsen af landdistrikter; for at
undgå urigtige tildelinger af fñllesskabsmidler
bùr der ikke udbetales stùtte til landbrugere, for
hvem det er fastslået, at de kunstigt har skabt de
nùdvendige betingelser for sådanne betalinger for
at opnå en fordel, der strider mod stùtteordningernes mål;
som fùlge af de betydelige virkninger, som stùtten i form af direkte betalinger har for budgettet,
og for bedre at vurdere effekten bùr der foretages
en passende evaluering af fñllesskabsordningerne Ð

UDSTEDT FéLGENDE FORORDNING:

26.6.1999

finder hensigtsmñssige i betragtning af situationen
med hensyn til den anvendte landbrugsjord eller den
pågñldende produktion, og som afspejler de potentielle miljùvirkninger. Disse foranstaltninger kan
omfatte:
Ð stùtte til gengñld for forpligtelser til at drive miljùvenligt landbrug
Ð generelle obligatoriske miljùkrav
Ð sñrlige miljùkrav, der udgùr en betingelse for
direkte betalinger.
2.
Medlemsstaterne trñffer beslutning om, hvilke
sanktioner der er passende og står i rimeligt forhold til
omfanget af de ùkologiske fùlger af manglende overholdelse af de miljùkrav, der er nñvnt i stk. 1. De kan
fastsñtte bestemmelser om nedsñttelse eller eventuelt
annullering af stùtten i medfùr af de pågñldende stùtteordninger, hvis sådanne sñrlige miljùkrav ikke overholdes.

Artikel 1
Artikel 4
Anvendelsesområde
Graduering
Denne forordning gñlder for betalinger, der ydes
direkte til landbrugere inden for stùtteordninger under
den fñlles landbrugspolitik, der helt eller delvis finansieres af EUGFL, Garantisektionen, bortset fra de stùtteordninger, der er omhandlet i forordning (EF)
nr. 1257/1999.
Disse stùtteordninger fremgår af listen i bilaget.

Artikel 2
Fuldstñndig betaling

1.
Medlemsstaterne kan trñffe beslutning om at
nedsñtte de betalinger, der uden dette stykke ville blive
ydet til landbrugere for et givet kalenderår, såfremt
Ð den arbejdsstyrke, der anvendes på deres bedrifter i
det pågñldende kalenderår, udtrykt i årsarbejdsenheder når ned under en grñnse, som fastsñttes af
medlemsstaterne, og/eller
Ð bedrifternes velstand som helhed i det pågñldende
kalenderår udtrykt i form af standarddñkningsbidrag svarende til gennemsnitssituationen i en given
region eller et mindre geografisk område når op
over en grñnse, som fastsñttes af medlemsstaterne,
og/eller

Betalingerne inden for stùtteordningerne foretages
fuldstñndigt til modtagerne.

Ð de samlede betalinger, der ydes efter stùtteordningerne, for et kalenderår overstiger en grñnse, som
fastsñttes af medlemsstaterne.

Artikel 3
Miljùbeskyttelseskrav

Ved »årsarbejdsenhed« forstås den nationale eller regionale gennemsnitlige årlige arbejdstid for voksne fuldtidsbeskñftigede landbrugsmedhjñlpere beskñftiget i
et helt kalenderår.

1.
For så vidt angår landbrugsvirksomhed, der falder inden for denne forordnings anvendelsesområde,
trñffer medlemsstaterne de miljùforanstaltninger, de

Ved »standarddñkningsbidrag« forstås forskellen mellem standardproduktionsvñrdien og standardbelùbet
for visse sñrlige omkostninger.
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2.
Nedsñttelsen af stùtten til en landbruger for et
givet kalenderår som fùlge af anvendelsen af de i stk. 1
omhandlede foranstaltninger kan ikke overstige 20 %
af de samlede betalinger, der uden stk. 1 ville blive
ydet landbrugeren for det pågñldende kalenderår.
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dere deres virkning i forhold til målene og analysere
deres virkninger på de relevante markeder.

Artikel 9
Artikel 5
Fñlles bestemmelse
1.
Medlemsstaterne anvender de i artikel 3 og 4
omhandlede foranstaltninger på en måde, der sikrer, at
landbrugerne behandles lige, og at markeds- og konkurrencefordrejninger undgås.

Underretning af Kommissionen
Medlemsstaterne sender Kommissionen en detaljeret
underretning om de foranstaltninger, de trñffer med
henblik på gennemfùrelsen af denne forordning.

Artikel 10
2.
Differencen mellem de belùb, der uden artikel 3
og 4 ville blive betalt til landbrugerne i en medlemsstat
for et kalenderår, og de belùb, der beregnes efter
anvendelse af disse artikler, stilles til rådighed for den
pågñldende medlemsstat inden for tidsfrister, der fastsñttes efter proceduren i artikel 11, som yderligere
fñllesskabsstùtte til foranstaltninger i henhold til
artikel 10-12 (fùrtidspensionering), 13-21 (ugunstigt
stillede områder og områder med miljùrestriktioner),
22-24 (miljùvenligt landbrug) og 31 (skovrejsning) i
forordning (EF) nr. 1257/1999.

Artikel 6
Revision
Stùtteordningerne kan til enhver tid tages op til revision på baggrund af markedsudviklingen.

Artikel 7

Definitioner
I denne forordning
a) forstås ved »landbruger« den enkelte landbrugsproducent, det vñre sig en fysisk eller juridisk person
eller en sammenslutning af fysiske eller juridiske
personer Ð uanset hvilken retlig status sammenslutningen og dens medlemmer har i henhold til
national ret Ð hvis bedrift befinder sig på Fñllesskabets område
b) forstås ved »bedrift« alle de produktionsenheder,
som landbrugeren driver, og som befinder sig på en
medlemsstats område
c) omfatter »betalinger, der skal ydes for et kalenderår«, betalinger, der skal ydes for andre perioder,
der begynder i det pågñldende kalenderår.

Begrñnsning af betalingerne
Artikel 11
Uanset eventuelle sñrlige bestemmelser i de enkelte
stùtteordninger kan der ikke foretages betalinger til
modtagere, om hvem det er påvist, at de kunstigt har
skabt de nùdvendige betingelser for at få adgang til
sådanne betalinger med det formål at opnå en fordel,
der er i modstrid med den pågñldende stùtteordnings
mål.

Artikel 8
Evaluering
For at måle effektiviteten af betalingerne under stùtteordningerne underkastes de en evaluering for at vur-

Gennemfùrelsesbestemmelser
Kommissionen vedtager i overensstemmelse med proceduren i artikel 9 i Rådets forordning (EF) nr. 1251/
1999 af 17. maj 1999 om indfùrelse af en stùtteordning for producenter af visse markafgrùder (1), proceduren i artikel 43 i Rådets forordning (EF) nr. 1254/
1999 af 17. maj 1999 om den fñlles markedsordning
for oksekùd (2) eller, i givet fald, de tilsvarende artikler
i de andre forordninger om fñlles markedsordninger
for landbrugsprodukter:
(1) Se side 1 i denne Tidende.
(2) Se side 21 i denne Tidende.
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Ð i givet fald gennemfùrelsesbestemmelserne til denne
forordning, herunder isñr de foranstaltninger, der
er nùdvendige for at undgå omgåelse af artikel 3
og 4, samt foranstaltningerne vedrùrende artikel 7,
og
Ð de ñndringer i bilaget, der måtte blive nùdvendige,
idet der tages hensyn til kriterierne i artikel 1.

26.6.1999

Artikel 12
Ikrafttrñden
Denne forordning trñder i kraft på dagen for offentliggùrelsen i De Europñiske Fñllesskabers Tidende
Den anvendes fra den 1. januar 2000.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gñlder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfñrdiget i Bruxelles, den 17. maj 1999.
På Rådets vegne
K.-H. FUNKE

Formand
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BILAG
LISTE OVER STéTTEORDNINGER, DER OPFYLDER KRITERIERNE I ARTIKEL 1
Sektor

Retsgrundlag

Bemñrkninger

Markafgrùder

Artikel 2 og 5
Forordning (EF) nr. 1251/1999

Arealbetalinger, herunder udtagningsstùtte (inkl. supplement og sñrstùtte
for hård hvede)

Kartoffelstivelse

Artikel 8, stk. 2
Forordning (EéF) nr. 1766/92

Godtgùrelse

Korn

Artikel 3
Forordning (EéF) nr. 3653/90 (sammenholdt med forordning (EéF)
nr. 738/93)

Overgangsforanstaltninger for den
fñlles markedsordning for korn i Portugal

Olivenolie

Artikel 5, stk. 1
Forordning nr. 136/66/EéF

Produktionsstùtte

Bñlgsñd

Artikel 1
Forordning (EF) nr. 1577/96

Arealstùtte

Hùr

Artikel 4
Forordning (EéF) nr. 1308/70

Arealstùtte (den del, der betales til
landbrugerne)

Hamp

Artikel 4
Forordning (EéF) nr. 1308/70

Arealstùtte

Silkeorme

Artikel 2
Forordning (EéF) nr. 845/72

Stùtte til fremme af avl

Bananer

Artikel 12
Forordning (EéF) nr. 404/93

Produktionsstùtte

Tùrrede druer

Artikel 7, stk. 1
Forordning (EF) nr. 2201/96

Arealstùtte

Tobak

Artikel 3
Forordning (EéF) nr. 2075/92

Produktionsstùtte

Frù

Artikel 3
Forordning (EéF) nr. 2358/71

Produktionsstùtte

Humle

Artikel 12
Forordning (EéF) nr. 1696/71

Arealstùtte

Forordning (EF) nr. 1098/98

Kun betalinger for midlertidigt ophùr

Ris

Artikel 6
Forordning (EF) nr. 3072/95

Arealstùtte

Okse- og kalvekùd

Artikel 4, 5, 6, 10, 11 og 13
Forordning (EF) nr. 1254/1999

Sñrlig prñmie, sñsonprñmie, ammekoprñmie (herunder for kvier og den
supplerende nationale ammekoprñmie, når denne medfinansieres), slagteprñmie, ekstensiveringsstùtte, supplerende betalinger

Mñlk og
mejeriprodukter

Artikel 16 og 17
Forordning (EF) nr. 1256/1999

Malkekoprñmie og supplerende betalinger

Får og geder

Artikel 5
Forordning (EF) nr. 2467/98

Moderfårs- og hungedsprñmie samt
supplement til ugunstigt stillede områder

Agromonetñre
spùrgsmål

Artikel 4 og 5 i forordning (EF)
nr. 2799/98
Artikel 2 og 3 i forordning (EF)
nr. 2800/98

Betalinger til producenter (herunder
producenter under overgangsforordningen)
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Retsgrundlag

Bemñrkninger

Poseidom

Artikel 5, artikel 13, stk. 1, og
artikel 17
Forordning (EéF) nr. 3763/91

Sektorer: oksekùd; udvikling af frugt,
grùntsager, planter og blomster; sukker

Poseima

Artikel 11, 14, 24, 16, 27, 17,
artikel 25, stk. 1, artikel 22, 29 og
30
Forordning (EéF) nr. 1600/92

Sektorer: udvikling af frugt, grùntsager, planter og blomster; oksekùd og
mñlk; kartofler og endivie; sukker;
vin; ananas

Poseican

Artikel 10, 13, 15, 19, 20, 24
Forordning (EéF) nr. 1601/92

Sektorer: oksekùd; udvikling af frugt,
grùntsager, planter og blomster; får og
geder; vin; kartofler; honning

éerne i Det
ágñiske Hav

Artikel 6, 7, 8, 9, 11 og 12
Forordning (EéF) nr. 2019/93

Sektorer: oksekùd; udvikling af frugt,
grùntsager, planter og blomster; kartofler; vin; oliven; honning

