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VERORDENING (EEG) Nr. 271 /83 VAN DE COMMISSIE
van 1 februari 1983

tot vaststelling, voor Groot-Brittannië, van het bedrag van de variabele

slachtpremie voor schapen en van de bedragen die moeten worden geheven op
produkten bij het verlaten van dit grondgebied

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 1837/80 van de Raad
van 27 juni 1980 houdende een gemeenschappelijke
ordening der markten in de sector schape- en geite

vlees ('), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr.
1195/82 (2),

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2661 /80 van de
Commissie van 17 oktober 1980 houdende uitvoe

ringsbepalingen inzake de variabele slachtpremie voor
schapen (3), gewijzigd bij Verordening (EEG) nr.
1238/82 (4), en met name op artikel 3, lid 1 , en artikel
4, lid 1 ,

1 en 3, van Verordening (EEG) nr. 2661 /80 volgt dat
de variabele slachtpremie voor in het Verenigd
Koninkrijk subsidiabel verklaarde schapen en het
bedrag dat moet worden geheven op produkten die
Groot-Brittannië verlaten, voor de periode van 10 tot
en met 16 januari 1983 moeten worden vastgesteld op
het in de bijlagen aangegeven niveau ;
Overwegende dat erop moet worden gewezen dat bij
Verordening (EEG) nr. 3191 /80 van de Commissie van
9 december 1980 (*), laatstelijk gewijzigd bij Verorde
ning (EEG) nr. 1558/82 (6), overgangsmaatregelen zijn
vastgesteld voor het niet terugvorderen van de vari
abele slachtpremie voor de produkten van de sector
schape- en geitevlees die worden uitgevoerd uit de
Gemeenschap,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Overwegende dat het Verenigd Koninkrijk thans de
enige Lid-Staat is die de variabele slachtpremie
toekent ; dat deze Lid-Staat overigens besloten heeft
deze premie alleen in regio 5 toe te passen, in de zin
van artikel 3, lid 1 , van Verordening (EEG) nr. 1837/80
(Groot-Brittannië) ; dat de Commissie derhalve het
bedrag van de premie moet vaststellen alsmede het
bedrag dat moet worden geheven op de produkten bij
het verlaten van de genoemde regio, voor de periode
van 10 tot en met 16 januari 1983 ;

Overwegende dat in artikel 3, lid 12 van Verordening
(EEG) nr. 2661 /80 is bepaald dat voor elke betrokken
Lid-Staat of voor wat betreft het Verenigd Koninkrijk,
voor Groot-Brittannië, het bedrag van de variabele
slachtpremie wekelijks door de Commissie wordt vast
gesteld ;

Overwegende dat in artikel 4, lid 1 , van Verordening
(EEG) nr. 2661 /80 is bepaald dat het bedrag dat wordt

geheven op produkten die het grondgebied van de

Artikel 1

Voor schapen en schapevlees die in Groot-Brittannië
in de periode van 10 tot en met 16 januari 1983 in

aanmerking komen voor de variabele slachtpremie,
luidt het bedrag van de premie zoals aangegeven in
bijlage 1 .
Artikel 2

Onverminderd het bepaalde in Verordening (EEG) nr.
3191 /80 luiden, voor de in artikel 1 , sub a), van Veror
dening (EEG) nr. 1837/80 genoemde produkten die
gedurende de periode van 10 tot en met 16 januari
1983 het grondgebied van Groot-Brittannië hebben
verlaten, de bedragen die moeten worden geheven
zoals aangegeven in bijlage II.

betrokken Lid-Staat of voor wat betreft het Verenigd

Koninkrijk, voor Groot-Brittannië, verlaten, wekelijks
door de Commissie wordt vastgesteld ;

Overwegende dat uit toepassing van artikel 9, lid 1 ,
van Verordening (EEG) nr. 1837/80 en artikel 4, leden
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Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de dag van
haar bekendmaking in het Publikatieblad van de
Europese Gemeenschappen.
Zij is van toepassing vanaf 10 januari 1983 .
O PB nr. L 332 van 10. 12. 1980, blz. 14.

(4 PB nr. L 172 van 18. 6. 1982, blz. 21 .
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk

in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 1 februari 1983 .
Voor de Commissie
Poul DALSAGER

Lid van de Commissie
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BIJLAGE I
Bedrag van de variabele slachtpremie voor subsidiabele schapen in Groot-Brittannië voor
de week die begint op 10 januari 1983

Omschrijving

Premie

Subsidiabele schapen of subsidiabel schape
vlees

105,003 Ecu/ 100 kg geraamd of werkelijk
gewicht schoon aan de haak (')

(') Binnen het in Groot-Brittannië vastgestelde maximum- en minimumgewicht.

BIJLAGE II

Bedrag dat moet worden geheven voor produkten die gedurende de week die begint op
10 januari 1983 het grondgebied van Groot-Brittannië hebben verlaten
(Ecu/100 kg)
Nr. van het
gemeen

Omschrijving

schappelijk

Heffing

douanetarief
— Levend

gewicht —
01.04 B

Levende schapen en geiten, andere dan fokdieren van zuiver
49,351

ras

— Netto

gewicht —

02.01 A IV a)

Vlees van schapen en geiten, vers of gekoeld :
1 . hele dieren of halve dieren
2. Voorstuk of half voorstuk

105,003
73,502

3 . Nierstuk en/of zadel of half nierstuk en/of zadel

115,503

4. Achterstel of half achterstel

136,504

5. andere :

aa) Delen met been
bb) Delen zonder been
02.01 A IV b)

136,504
191,105

Vlees van schapen en geiten, bevroren :
1 . hele dieren of halve dieren

78,752

2. Voorstuk of half voorstuk

55,126

3. Nierstuk en/of zadel of half nierstuk en/of zadel

86,627

4. Achterstel of half achterstel

102,378

5 . andere :

aa) Delen met been
bb) Delen zonder been
02.06 C II a)

102,378
143,329

Vlees van schapen en geiten, gezouten, gepekeld, gedroogd of
gerookt :
1 . met been

136,504

2. zonder been

191,105

