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VERORDENING (EEG) Nr. 2902/77 VAN DE COMMISSIE
van 22 december 1977

tot vaststelling van het aantal jonge mannelijke runderen dat in het eerste
kwartaal van 1978 onder bijzondere voorwaarden mag worden ingevoerd
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 805/68 van de Raad
van 27 juni 1968 houdende een gemeenschappelijke
ordening der markten in de sector rundvlees ('), laat
stelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 425/77 (2),
en met name op artikel 13, lid 4, sub a),

kan worden bereikt door bij de afgifte van certificaten
voor deze regeling prioriteit te verlenen aan landbou
wers of landbouwersorganisaties ;
Overwegende dat de in deze verordening vervatte
maatregelen in overeenstemming zijn met het advies
van het Comité van beheer voor rundvlees,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

Overwegende dat de Raad in het kader van de invoer
regeling voor jonge mannelijke mestrunderen een op
ramingen berustende balans voor het tijdvak van 1 ja
nuari tot en met 31 december 1978 heeft gemaakt,

VASTGESTELD :

waarin een aantal van 200 000 dieren wordt vermeld ;

1 . Voor het tijdvak van 1 januari tot en met 31
maart 1978 wordt het in artikel 13, lid 4, sub a), van
Verordening ( EEG) nr. 805/68 bedoelde maximum
aantal vastgesteld op 50 000 jonge mannelijke mest
runderen met een levend gewicht van ten hoogste 300
kg ; daarvan moeten ten minste 45 000 stuks in Italië
worden ingevoerd en gemest.

dat krachtens artikel 13, lid 4, sub a), van Verordening
(EEG) nr. 805/68 het aantal dat per kwartaal mag wor
den ingevoerd en het percentage waarmee de heffing
bij invoer van deze dieren wordt verminderd, moeten
worden vastgesteld ;
Overwegende dat de wijze waarop deze bijzondere re
geling moet worden toegepast, is vastgesteld bij Ver
ordening ( EEG) nr. 585/77 van de Commissie van 18
maart 1977 inzake het stelsel van invoer- en uitvoer

certificaten in de sector rundvlees (3 ), gewijzigd bij
Verordening (EEG) nr. 290 1 /77 (4) ;

Overwegende dat het noodzakelijk is gebleken reke
ning te houden met de behoeften van bepaalde gebie
den in de Gemeenschap die een zeer groot tekort
hebben aan mestrunderen ; dat een dergelijk tekort
zich met name in Italië voordoet, waar de behoeften

voor het eerste kwartaal van 1978 op ten minste
45 000 dieren kunnen worden geraamd ;

Artikel 1

2.
De heffing bij invoer van de in lid 1 bedoelde
jonge runderen is gelijk aan de op de dag van invoer
geldende heffing, verminderd met 50 % .

Voor ten hoogste 12 000 jonge runderen met een ge
wicht van 220 tot 300 kg, van oorsprong en van her
komst uit Joegoslavië, wordt de op de dag van invoer
geldende heffing evenwel met 70 % verminderd .
3.
De certificaataanvraag en het certificaat hebben
overeenkomstig artikel 8 , sub b), van Verordening
(EEG) nr. 585/77 betrekking op :

Overwegende dat de behoeften aan jonge mestrunde
ren een hoger percentage voor de vermindering van
de heffing wettigen voor het eerste kwartaal van 1978
voor runderen met een gewicht van 220 tot 300 kg die
van oorsprong en van herkomst zijn uit Joegoslavië ;

— hetzij jonge runderen met een gewicht tot 300 kg,
— hetzij jonge runderen met een gewicht van 220 tot
300 kg, van oorsprong en van herkomst uit Joego

Overwegende dat de gedeeltelijke vermindering van
de heffing met name bedoeld is als bijdrage tot verbe
tering van de veehouderijstructuur en van de rund
vleesproduktie in Italië ; dat daartoe de nodige maat
regelen moeten worden getroffen om te garanderen
dat deze regeling zoveel mogelijk rechtstreeks ten
goede komt van de landbouwers, zonder dat evenwel
de traditionele handel wordt uitgesloten ; dat dit doel

In het laatste geval moet op de certificaataanvraag en
op het certificaat in de vakken 13 en 14 een van de
volgende vermeldingen worden aangebracht :

(')
(2 )
(3)
(4 )

PB
PB
PB
Zie

nr. L 148 van 28 . 6 . 1968 , blz . 24 .
nr. L 61 van 5 . 3 . 1977, blz . 1 .
nr. L 75 van 23 . 3 . 1977, blz . 5 .
blz . 9 van dit Publikatieblad .

slavië .

—
—
—
—
—
—

Jugoslavien
Jugoslawien
Iugoslavia
Yougoslavie
Yugoslavia
Joegoslavië .

Het certificaat houdt de verplichting in tot invoer uit
het aangegeven land .
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4. De categorieën van het levend gewicht en de
oorsprong van de produkten in het geval als bedoeld
in lid 3, eerste alinea, tweede streepje, wordne door de
Lid-Staten gespecificeerd in de in artikel 11 , lid 2, van
Verordening (EEG) nr. 585/77 bedoelde mededeling.
5.
Binnen het aan Italië toegewezen aantal kunnen
de invoercertificaten voor ten hoogste 30 000 dieren
rechtstreeks aan landbouwers of landbouworganisaties
worden afgegeven .
Daartoe worden de categorieën van de aanvragers door
deze Lid-Staat gespecificeerd in de in artikel 11 , lid 2,
van Verordening (EEG) nr. 585/77 bedoelde medede
ling.

Nr. L 338/ 13

Artikel 2

In de zin van artikel 11 , lid 5, van Verordening (EEG)
nr. 585/77 worden alle aanvragen van dezelfde be
langhebbende die betrekking hebben op dezelfde ge
wichtscategorie en op hetzelfde percentage waarmee
de heffing wordt verminderd, beschouwd als één aan
vraag.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 1978 .

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk
in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel , 22 december 1977 .
Voor de Commissie
De Vice-Voorzitter
Finn GUNDELACH

