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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 840/ 80
af 28 . marts 1980

om midlertidig suspension af interventionsopkøb af oksekød i visse medlemssta
ter

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
europæiske økonomiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 805/
68 af 27. juni 1968 om den fælles markedsordning for
oksekød ('), senest ændret ved forordning (EØF) nr.
2916/79 (2), særlig artikel 6, stk. 5, litra b), og

krig og Det forenede Kongerige ; interventionsopkø
bene må følgelig suspenderes midlertidig for de pågæl
dende kvaliteter ;

de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i
overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomi
teen for Oksekød —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

ud fra følgende betragtninger :

Det fremgår af artikel 3 , stk. 1 , i Rådets forordning
(EØF) nr. 1274/79 (3), at interventionsorganernes op
køb af en eller flere kvaliteter af fersk eller kølet kød

kan suspenderes i en medlemsstat eller i et område i
en medlemsstat efter fremgangsmåden i artikel 27 i
forordning (EØF) nr. 805/68 , når markedsprisen for
den eller de pågældende kvaliteter i en periode på tre
på hinanden følgende uger har ligget på mellem 100
og 102 % af den maksimale opkøbspris der er fastsat

Artikel 1

I henhold til artikel 3, stk. 1 , litra a), i forordning
(EØF) nr. 1274/79 suspenderes interventionskøbene
fra den 7. april 1980 i følgende medlemsstater for føl
gende kvaliteter :
Frankrig : Jeunes bovins 0
Storbritanien : Steers M.

for denne eller disse kvaliteter ;
Artikel 2

markedprisen for bestemte kvaliteter ligger på mellem
100 og 102 % af den maksimale opkøbspris i Fran

Denne forordning træder i kraft den 7. april 1980 .

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat .

Udfærdiget i Bruxelles, den 28 . marts 1980 .

På Kommissionens vegne
Finn GUNDELACH
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