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— de termijn voor de belastingvrije invoer van te verhuizen goederen overeenkomstig de regeling
voor erfgoederen op twee jaar te brengen;
— de facultatieve bepaling dat momenteel vrijstelling kan worden verleend voor huwelijksgeschenken waarvan de waarde niet méér bedraagt dan 1 400 Ecu, tot een voor de gehele Gemeenschap
bindend voorschrift te maken.
Gedaan te Brussel, 14 april 1987.
De Voorzitter
van het Economisch en Sociaal Comité
Alfons MARGOT

Advies inzake het voorstel voor een verordening van de Raad tot twaalfde wijziging van Verordening
(EEG) nr. 1837/80 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector schape- en
geitevlees (x)
(87/C 150/05)
De Raad heeft op 28 januari 1987 besloten, overeenkomstig de bepalingen van artikel 198 van het
Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, het Economisch en Sociaal
Comité om advies te vragen inzake het bovengenoemde voorstel.
De Afdeling voor de landbouw, die met de voorbereiding van de desbetreffende werkzaamheden was
belast, heeft haar advies op 18 maart goedgekeurd. Rapporteur was de heer Strauss, die het advies
mondeling heeft toegelicht.
Het Economisch en Sociaal Comité heeft tijdens zijn 245e zitting (vergadering van 14 april 1987) het
volgende advies uitgebracht, dat met algemene stemmen is goedgekeurd:
1.
De premie per ooi — een maatregel in het kader van de
marktordening voor schape- en geitevlees — moet het
verschil dekken tussen de steunprijs (basisprijs) en de geconstateerde marktprijs in een gegeven verkoopseizoen.
2.
Daar de kenmerken van de geslachte lammeren van
regio tot regio verschillen, kunnen voor het bepalen van de
premie per ooi onmogelijk uniforme, voor de gehele Gemeenschap geldende criteria worden vastgesteld. Zo is voor Italië
en Griekenland (regio 1) een specifieke regeling ingevoerd,
omdat bij voorbeeld de leeftijd en het gewicht van de
geslachte lammeren daar niet dezelfde zijn als in de meer
noordelijk gelegen regio's.
3.
In Spanje en Portugal (regio 7) komen de kenmerken
van de lammeren ongeveer overeen met die in regio 1, maar
ligt de leeftijd van de geslachte lammeren iets hoger (er
worden minder lammeren van minder dan twee maanden
geslacht) en wegen de lammeren gemiddeld iets meer.

4.
Op grond van genoemde specifieke regeling krijgen de
producenten in regio 1 voor ooien waarvan de lammeren
meer dan twee jaar oud zijn wanneer zij op de markt worden
gebracht, een premie per ooi die overeenkomt met de premie
in Frankrijk (regio 2).

5.
De Commissie wil tijdens de verkoopseizoenen 1987
en 1988 de premie per ooi in regio 7 verhogen met een bedrag
dat gelijk is aan de helft van het verschil tussen het voor die
regio berekende premiebedrag en het in regio 1 betaalde
bedrag, als dit hoger ligt.

6.
Het Comité stelt vast dat de Commissie deze regeling
voor twee verkoopseizoenen wil laten gelden. Het kan zich
achter de Commissievoorstellen scharen en is van oordeel dat
in het licht van de opgedane ervaring regelingen voor langere
periodes zouden moeten worden uitgewerkt.

Gedaan te Brussel, 14 april 1987.
De Voorzitter
van het Economisch en Sociaal Comité
Alfons MARGOT
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