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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 549/1999
af 12. marts 1999
suspension af opkøb af smør i visse medlemsstater
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR 

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 804/68
af 27. juni 1968 om den fælles markedsordning for mælk
og mejeriprodukter (1), senest ændret ved forordning (EF)
nr. 1587/967 (2), særlig artikel 7a, stk. 1, første afsnit, og
stk. 3, og
ud fra følgende betragtninger:

betingelse, der er fastsat i artikel 1, stk. 3, i forordning
(EØF) nr. 1547/87, ikke mere opfyldt i Tyskland, Italien,
Irland og Spanien; bestemmelserne om, i hvilke
medlemsstater nævnte suspension gælder, bør derfor
ændres;
de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for
Mælk og Mejeriprodukter —
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

I Rådets forordning (EØF) nr. 777/87 ( ), senest ændret
ved akten vedrørende Østrigs, Finlands og Sveriges tiltrædelse, er det fastlagt, under hvilke omstændigheder opkøb
af smør og skummetmælkspulver kan suspenderes og
siden genindføres, og hvilke alternative foranstaltninger
der kan træffes i tilfælde af suspension;
3

ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 1547/87 (4),
senest ændret ved forordning (EF) nr. 1802/95 (5), er der
fastsat kriterier for opkøb af smør ved licitation og
suspension af opkøb i en medlemsstat eller, for så vidt
angår Det Forenede Kongerige og Tyskland, i et område;
Kommissionens forordning (EF) nr. 328/1999 (6) foreskriver suspension af de nævnte opkøb i visse medlemsstater; ifølge oplysningerne om markedspriserne er den

Artikel 1
De opkøb af smør ved licitation, der er fastsat i artikel 1,
stk. 3, i forordning (EØF) nr. 777/87, suspenderes i
Belgien, Danmark, Grækenland, Frankrig, Luxembourg,
Nederlandene, Østrig, Portugal, Finland, Sverige, Storbritannien og Nordirland.
Artikel 2
Forordning (EF) nr. 328/1999 ophæves.
Artikel 3
Denne forordning træder i kraft den 13. marts 1999.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 12. marts 1999.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER
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