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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 3511/83
av den 13 december 1983

om ändring av förordning (EEG) nr 1844/77 om beviljande genom anbud av särskilt stöd för
skummjölkspulver avsett att användas som foder till andra djur än unga kalvar

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION
HAR ANTAGIT DENNA FORORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska ekonomiska gemenskapen ,
med beaktande av rådets förordning (EEG ) nr 804/68
av den 27 juni 1968 om den gemensamma organisationen
av marknaden för mjölk och mjölkprodukter 0 ), senast
ändrad genom förordning (EEG ) nr 1600/83 (2), särskilt
artikel 10.3 i denna, och
med beaktande av följande :

I artikel 1.1 i kommissionens förordning (EEG)
nr 1844/77 (3 ), senast ändrad genom förordning (EEG)
nr 1426/83 (4), fastställs bestämmelser om beviljande av
särskilt stöd för skummjölkspulver som uppfyller vissa
krav och som är avsett att användas som foder till andra

djur än unga kalvar . De kvalitetskrav som anges för
skummjölkspulver i bilaga 1 till kommissionens förord
ning (EEG) nr 625/78 (5), senast ändrad genom förord
ning (EEG) nr 2549/83 (6), har ändrats . Följaktligen bör
även lydelsen av artikel 1.1 i förordning (EEG) nr 1844/77
ändras .

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är
förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för
mjölk och mjölkprodukter .
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel 1

Artikel 1.1 i förordning (EEG) nr 1844/77 skall ersättas
med följande:

" 1 . Utan att det påverkar tillämpningen av bestäm
melserna nedan skall särskilt stöd beviljas för skum
mjölkspulver som antingen
- uppfyller de krav som anges i punkt 1 i bilaga 1
till förordning (EEG) nr 625/78 (med undantag för
de krav som anges i b , i och k), och som har
kontrollerats med användning av de metoder som
anges i punkt 2 i bilaga 1 och i bilaga 4 till nämnda
förordning, eller
— har framställts av kärnmjölk som överensstämmer

med definitionen i artikel 1 b och d i förordning
(EEG) nr 986/68 .

Det skummjölkspulver som anges i första stycket får
ha en vattenhalt som överstiger 4% , i enlighet med
de villkor som anges i punkt 5 .
De produkter som anges i första stycket får endast
denatureras eller iblandas direkt om de används var

för sig.

De produkter som erhålls vid denaturering eller
direkt iblandning får, förutom de produkter som
erhålls genom processen , endast innehålla en av de
två produkter som anges i första stycket."
Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det
att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas
officiella tidning.
Den skall tillämpas från och med den 1 januari 1984 .

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 13 december 1983 .
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