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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2489/97
af 12 . december 1997

om fastsættelse af maksimumsopkøbsprisen og de oksekødsmængder, der

opkøbes ved intervention som følge af den 194. dellicitation i forbindelse med de
generelle interventionsforanstaltninger, der foretages i henhold til forordning
(EØF) nr. 1627/89
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 805/68
af 27. juni 1968 om den fælles markedsordning for
oksekød ('), senest ændret ved forordning (EF) nr. 2321 /
97 (2), særlig artikel 6, stk. 7, og

afhængigt af prisforskellene om de tilbudte mængder,
flere nedsættelseskoefficienter, jf. artikel 13, stk. 3, i
forordning (EØF) nr. 2456/93;
på grund af de udliciterede mængders størrelse er det
hensigtsmæssigt at udnytte den mulighed, der er fastsat i
artikel 16, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 2456/93, og
forlænge fristen for produkternes levering til intervention;
de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i over
ensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for
Oksekød —

ud fra følgende betragtninger:

Ifølge Kommissionens forordning (EØF) nr. 2456/93 af 1 .
september 1993 om gennemførelsesbestemmelser til

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Rådets forordning (EØF) nr. 805/68 for så vidt angår de

generelle og de særlige interventionsforanstaltninger for
oksekød (3), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1956/
97 (4), blev der indledt en licitation ved artikel 1 , stk. 1 , i

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1627/89 af 9. juni
1989 om opkøb af oksekød ved licitation (5), senest ændret
ved forordning (EF) nr. 2302/97 (*);

Artikel 1

For den 194. dellicitation, der blev indledt ved forordning
(EØF) nr. 1627/89, gælder følgende:

a) For kategori A fastsættes, at licitationen ikke tages til
i henhold til artikel 13, stk. 1 , i forordning (EØF) nr.
2456/93 fastsættes der eventuelt en maksimumsopkøbs

pris for kvalitet R3 for hver dellicitation under hensyn
tagen til de modtagne bud; ifølge artikel 13, stk. 2, kan

det besluttes ikke at tage licitationen til følge; ifølge
samme forordnings artikel 14 accepteres der kun bud,
som højst svarer til nævnte maksimumspris, dog uden at
overskride gennemsnitsprisen på det nationale eller regio
nale marked, forhøjet med beløbet nævnt i stk. 1 ;
efter at de bud, der blev indgivet ved den 194. dellicita

tion, er gennemgået, og der ifølge artikel 6, stk. 1 , i
forordning (EØF) nr. 805/68 er taget hensyn til kravene
om en rimelig markedsstøtte samt den sæsonmæssige
udvikling i slagtningerne og priserne, bør licitationen
ikke tages til følge for kategori A; maksimumsopkøbs
prisen samt den mængde, der kan accepteres til interven
tion, bør fastsættes for kategori C;

de tilbudte mængder overstiger for øjeblikket de mæng
der, der kan opkøbes; derfor bør der på de mængder, der

kan opkøbes, anvendes en nedsættelseskoefficient eller,
(') EFT L 148 af 28 . 6. 1968, s. 24.
(2) EFT L 322 af 25. 11 . 1997, s. 25.
M EFT L 225 af 4. 9. 1993, s. 4.

følge .

b) For ketegori C fastsættes:

— maksimumsopkøbsprisen til 259 ECU/ 100 kg for
hele og halve slagtekroppe af kvalitet R3
— den accepterede maksimumsmængde for hele og
halve slagtekroppe og forfjerdinger til 4 374 tons
— at der på de mængder, der tilbydes til en pris på
under eller lig med 259 ECU, anvendes en koeffi
cient på 50 % , i henhold til artikel 13, stk. 3, i
forordning (EØF) nr. 2456/93 .

Artikel 2

Som undtagelse fra artikel 16, stk. 2, i forordning (EØF)
nr. 2456/93 forlænges fristen for produkternes levering til
intervention med en uge til den 7. januar 1998 . I de
medlemsstater, hvor ingen levering finder sted i perioden
24. december 1997 til 2. januar 1998 eller en del af denne
periode, forlænges leveringsfristen med det tilsvarende
antal dage .

Artikel 3

4 EFT L 276 af 9. 10 . 1997, s. 34.

n EFT L 159 af 10 . 6. 1989, s. 36.

(6) EFT L 319 af 21 . 11 . 1997, s. 10.

Denne forordning træder i kraft den 15. december 1997.
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Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. december 1997.

På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen
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