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Nr L 230/7

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1757/96
av den 10 september 1996

om ytterligare undantagsåtgärder till stöd för nötköttsmarknaden i Förenade
kungariket
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR

ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 805/68 av
den 27 juni 1968 om den gemensamma organisationen av
marknaden för nötkött ('), senast ändrad genom förord
ning (EG) nr 1588/96 (2), särskilt artikel 23 i denna, och

med beaktande av följande:

Genom kommissionens beslut 96/239/EG av den 27 mars

1996 om vissa nödåtgärder vad beträffar skydd mot bovin
spongiform encefalopati (BSE)(3), ändrat genom beslut
96/362/EG (4), förbjuds export av levande nötkreatur eller
någon del av dessa från Förenade kungariket till andra
medlemsstater och export till tredje land, till följd av före
komsten av bovin spongiform encefalopati i Förenade
kungariket. Förenade kungariket har infört ett förbud mot
att låta nötkreatur som är äldre än 30 månader vid slakten

ingå i djurfoder- eller livsmedelskedjan. Dessa åtgärder
har lett till märkbara begränsningar i den fria rörligheten
för nötkött och de innebär allvarliga störningar på Före
nade kungarikets marknad. Det är därför nödvändigt att
vidta ytterligare undantagsåtgärder till stöd för denna

Ett system för medfinansiering från gemenskapen
liknande det som införs genom kommissionens förord
ning (EG) nr 716/96 av den 19 april 1996 om undantags
åtgärder till stöd för nötköttsmarknaden i Förenade
kungariket (*), senast ändrad genom förordning (EG) nr
1512/96 (% bör upprättas för kostnaderna för dessa åtgär
der. Gemenskapen skall emellertid inte medfinansiera
några kostnader för transport, övertag, lagring och uttag av
återköpta lager eller för transport, konvertering och

förbränning av de återköpta och återstående lagren, eller
för några tekniska eller finansiella kostnader i samband
med dessa åtgärder.

Av budgetskäl bör tidsfrister fastställas för återköp av tidi
gare interventionskött, för betalningen av beloppen i fråga
och för förbränning.
Det är nödvändigt att säkerställa att lagren i fråga destru
eras på ett sätt som inte medför några risker för männi
skors hälsa eller för några andra djurs hälsa. Därför är det
nödvändigt att framför allt fastställa villkoren för de
kontroller som Förenade kungarikets myndigheter skall
genomföra.
Det bör vara möjligt för kommissionens experter att
kontrollera att de fastställda villkoren uppfylls.

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga
med yttrandet från Förvaltningskommittén för nötkött.

marknad.

Mot bakgrund av åldersstrukturen för det nötkött som
köpts upp genom intervention av Förenade kungarikets
interventionsorgan före den 27 mars 1996 är det lämpligt
att helt och hållet undandra de produkterna från markna
den . De interventionslager i Förenade kungariket som
sålts före den 27 mars 1996 finns fortfarande ute på mark
naden och bör därför återköpas av Förenade kungarikets
interventionsorgan, på vissa villkor vad avser behandling,
kvalitet och förpackning. Förenade kungarikets interven
tionsorgan bör dessutom få tillstånd att genom förbrän
ning göra sig av med dessa återköpta kvantiteter och åter
stående kvantiteter nötkött som Förenade kungariket köpt
upp genom intervention och som fortfarande fanns i
offentlig lagring den 27 mars 1996. För att säkerställa att
denna åtgärd vidtas snabbt, bör en tidsfrist fastställas för
förbränning av de lager som skall avyttras.
(') EGT nr L 148 , 28.6.1968 , s. 24.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1 . Förenade kungarikets interventionsorgan skall på
begäran och efter nödvändiga verifikationer av produk
ternas kvantitet, kvalitet och identitet, återköpa benfritt
tidigare interventionsnötkött som avyttrats enligt gemen
skapens bestämmelser före den 27 mars 1996 för att

förbränna det, under förutsättning att
— det fortfarande ligger i den ursprungliga, oändrade
interventionsförpackning det låg i vid avyttringen,

2 EGT nr L 206, 16.8.1996, s. 23.

(3) EGT nr L 78 , 28.3.1996, s. 47.
4 EGT nr L 139, 12.6.1996, s. 17.

O EGT nr L 99, 20.4.1996, s. 14.

V) EGT nr L 189, 30.7.1996, s. 93.
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— det har behandlats och förvarats pa villkor som är
likvärdiga med dem som gäller för interventionslager,
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kungariket ha det fulla ansvaret för kostnaderna i

samband med transport, övertag och lagring av de åter
köpta kvantiteterna samt för tekniska och finansiella kost

— att produktens interventionskvalitet har bibehållits.

nader i samband med detta.

2. Alla ansökningar om återköp av före detta interven
tionsnötkött enligt punkt 1 skall lämnas in till Förenade
kungarikets interventionsorgan senast den 18 september
1996.

Artikel 2

Förenade kungarikets interventionsorgan skall

1 . Den behöriga myndigheten i Förenade kungariket
skall få tillstånd att göra uttag ur interventionslager för
förbränning

— fatta ett beslut inom fem arbetsdagar efter det att
ansökan tagits emot,

— av återstående lager av benfritt nötkött som innehades
av Förenade kungarikets interventionsorgan den 27

— innan det fattar sitt beslut göra de nödvändiga
kontrollerna av att de erbjudna produkterna kan
omfattas av denna ordning och, framför allt, av
produkternas identitet och kvalitet,

mars 1996,

— av lager av återköpt benfritt nötkött enligt artikel 1 .

— väga de produkter som skall återköpas,

2. Allt nötkött som tas ur interventionslager enligt
punkt 1 skall vägas vid tidpunkten för uttaget.

— omedelbart meddela den sökande sitt beslut och ange
dag och plats där produkterna tas över.

Den behöriga myndigheten i Förenade kungariket skall
föra särskild bok över varje lagerkategori enligt punkt 1

3 . Den behöriga myndigheten i Förenade kungariket
skall vid det fysiska övertagandet bekräfta att köttet över
ensstämmer med vad som anges i punkt 1 .

och ange vilka lager som tagits ut, deras exakta vikt och
dagen för uttaget.
3.

Alla lager som tas ut enligt punkt 1 skall destrueras

genom förbränning omedelbart efter att de tagits ut och
eventuellt konverterats, och senast den 31 mars 1997.

Produkterna får inte tas över senare än den 30 september
1996.

4. Den behöriga myndigheten i Förenade kungariket
skall föra särskild bok över de lager som återköpts och
tagits över, deras vikt, dagen för övertag och säljarnas
namn .

5.

Återköpspriset skall vara det pris som den ursprung

lige köparen betalade till Förenade kungarikets interven
tionsorgan för de berörda produkterna. I det fall produk
terna har tagits emot som betalning in natura skall åter
köpspriset emellertid fastställas till 1 900 ecu per ton
benfritt nötkött.

6.

Betalningen för de produkter som tagits över skall

ske senast den 15 oktober 1996.

7. Innan de flyttas enligt artikel 2 skall de produkter
som tagits över enligt punkt 2 lagras separat från andra
interventionslager, särskilt från dem som köpts in för
intervention efter den 27 mars 1996 .

8.

Återköp av tidigare interventionslager i Förenade

kungariket enligt punkt 1 skall betraktas som en interven
tionsåtgärd enligt artikel 3 i rådets förordning (EEG) nr
729/70 ('). Trots vad som sägs i artiklarna 5 och 6 i rådets
förordning (EEG) nr 1883/78 (2) skall emellertid Förenade
(') EGT nr L 94, 28.4.1970, s. 13.
(2) EGT nr L 216, 5.8.1978 , s . 1 .

Om nötkött som tas ut enligt punkt 1 behandlas i en
konverteringsanläggning före förbränningen, skall det
konverterade materialet hållas separat, framför allt från

annat material som framställts genom konvertering inom
ramen för förordning (EG) nr 716/96 eller andra liknande
gemenskapsordningar eller nationella ordningar.

4. Myndigheterna i Förenade kungariket skall säker
ställa att ingen del av de lager som tas ut enligt punkt 1
eller något annat material som erhållits genom konverte
ring och förbränning av dessa delar får ingå i livsmedels
eller djurfoderkedjan eller i kosmetiska eller farmaceutiska
produkter.

5. Den behöriga myndigheten i Förenade kungariket
skall genomföra effektiva kontroller på plats av de
åtgärder som avses i denna artikel, särskilt genom att
kontrollera att de skyldigheter som anges i punkt 4
uppfylls och att allt sådant nötkött destrueras helt och
fullt genom förbränning.
6. Vid upprättandet av de räkenskaper som avses i
artikel 4 i förordning (EEG) nr 1883/78 skall de uttagna
lagren enligt punkt 1 anses ha sålts till ett pris av

— 30 % av det genomsnittliga bokföringsvärdet i början
av budgetåret 1996, för överskottslager i Förenade
kungariket,

— 30 % av priset på det nötkött som återköpts i enlighet
med artikel 1 .
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7. För de återstående lager som avses i punkt 1 skall
Förenade kungariket ha det fulla ansvaret för
— alla tekniska och finansiella kostnader från och med

den 1 april 1997 för de kvantiteter som fortfarande
hålls i lager den dagen,

— eventuella utgifter i samband med transport och
destruering genom förbränning.
Artikel 3

Den omräkningskurs som skall tillämpas skall vara den
jordbrukskurs som gällde den 1 oktober 1995.

Nr L 230/9

ett riktigt sätt och att bestämmelserna i denna förordning
följs fullt ut. Förenade kungariket skall så snart som
möjligt underrätta kommissionen om vilka åtgärder det
har vidtagit och om eventuella ändringar av dem.
Artikel 5

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 9 i förord
ning (EEG) nr 729/70 skall kommissionens experter, där
så är lämpligt åtföljda av experter från medlemsstaterna, i
samarbete med den behöriga myndigheten i Förenade
kungariket genomföra inspektioner på plats för att
kontrollera att alla bestämmelser i denna förordning följs.
Artikel 6

Artikel 4

Förenade kungariket skall vidta alla åtgärder som är
nödvändiga för att säkerställa att denna plan genomförs på

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det
att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas
officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 10 september 1996.

På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

