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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1928/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 28ης Σεπτεµβρίου 2001
για καθορισµό της ανώτατης τιµής αγοράς και των ποσοτήτων βοείου κρέατος που αγοράζονται στην
παρέµβαση µε το 275ο µερικό διαγωνισµό που πραγµατοποιείται στο πλαίσιο των γενικών µέτρων
παρεµβάσεως σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1627/89
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(3)

Μετά από εξέταση των υποβληθεισών προσφορών για το
275ο µερικό διαγωνισµό και λαµβανοµένων υπόψη,
σύµφωνα µε το άρθρο 47 παράγραφος 8 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1254/1999, των απαιτήσεων για λογική στήριξη
της αγοράς, καθώς και της εποχιακής εξέλιξης των σφαγών
και των τιµών, θα πρέπει να καθοριστεί η ανώτατη τιµή
αγοράς καθώς και οι ποσότητες που µπορούν να γίνουν
αποδεκτές στην παρέµβαση.

(4)

Με το άρθρο 1 παράγραφος 7 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1209/2001 άνοιξε οµοίως η δυνατότητα δηµόσιας παρέµβασης για τα σφάγια ή ηµιµόρια σφαγίων ισχνών βοοειδών,
θεσπίζοντας ειδικούς κανόνες συµπληρωµατικούς προς εκείνους που προβλέπονται για την παρέµβαση άλλων
προϊόντων. Μετά από εξέταση των προσφορών που υποβλήθηκαν, αποφασίστηκε να µην δοθεί συνέχεια στον εν
λόγω διαγωνισµό.

(5)

Συνεκτιµώντας την εξέλιξη των γεγονότων, επιβάλλεται η
άµεση έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισµού.

(6)

Τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής διαχείρισης βοείου
κρέατος,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1254/1999 του Συµβουλίου, της 17ης
Μαΐου 1999, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα του
βοείου κρέατος (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1512/2001 (2), και ιδίως το άρθρο 47 παράγραφος
8,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 562/2000 της Επιτροπής, της
15ης Μαρτίου 2000, περί λεπτοµερειών εφαρµογής του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1254/1999 του Συµβουλίου όσον
αφορά τα καθεστώτα αγοράς στη δηµόσια παρέµβαση στον
τοµέα του βοείου κρέατος (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1564/2001 (4), θεσπίζει
τους κανόνες αγοράς στη δηµόσια παρέµβαση. Σύµφωνα µε
τις διατάξεις του εν λόγω κανονισµού, άνοιξε διαγωνισµός
µε το άρθρο 1 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
1627/89 της Επιτροπής, της 9ης Ιουνίου 1989, σχετικά µε
την αγορά βοείου κρέατος µε διαγωνισµό (5), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1853/
2001 (6).

(1)

Σύµφωνα µε το άρθρο 13 παράγραφος 1 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 562/2000, καθορίστηκε µια ανώτατη τιµή αγοράς για την ποιότητα R3, κατά περίπτωση, για κάθε µερικό
διαγωνισµό, λαµβανοµένων υπόψη των προσφορών που
υποβλήθηκαν, αφετέρου δε, µε βάση την παράγραφο 2 του
ιδίου άρθρου, µπορεί να αποφασιστεί να µην δοθεί συνέχεια
στον διαγωνισµό. Σύµφωνα µε το άρθρο 36 του ιδίου
κανονισµού, λαµβάνονται υπόψη οι προσφορές που είναι
κατώτερες ή ίσες µε την εν λόγω ανώτατη τιµή χωρίς εντούτοις να υπερβαίνει τη µέση τιµή της εθνικής ή περιφερειακής
αγοράς αυξηµένη κατά το ποσό που αναφέρεται στο άρθρο
1 παράγραφος 6 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1209/2001
της Επιτροπής της 20ής Ιουνίου 2001 για παρέκκλιση από
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 562/2000 για λεπτοµερείς κανόνες εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1254/1999 του
Συµβουλίου όσον αφορά τα καθεστώτα αγοράς στη δηµόσια παρέµβαση στον τοµέα του βοείου κρέατος (7) όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
1496/2001 (8).

(2)
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ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Στο 275ο µερικό διαγωνισµό που ανοίχθηκε µε τον κανονισµό
(ΕΟΚ) αριθ. 1627/89:
α) για την κατηγορία Α:
— η µέγιστη τιµή αγοράς καθορίζεται σε 218,00 EUR/
100 kg σφαγίων ή ηµιµορίων σφαγίων της κατηγορίας R3,
— η µέγιστη αποδεκτή ποσότητα σφαγίων, ηµιµορίων σφαγίων
και πρόσθετων τεταρτηµορίων καθορίζεται σε 2 894 t.
β) για την κατηγορία C:
— η µέγιστη τιµή αγοράς καθορίζεται σε 223,00 EUR/
100 kg σφαγίων ή ηµιµορίων σφαγίων της κατηγορίας R3,
— η µέγιστη αποδεκτή ποσότητα σφαγίων, ηµιµορίων σφαγίων
και πρόσθετων τεταρτηµορίων καθορίζεται σε 1 563 t.
γ) για τα σφάγια ή ηµηµόρια σφαγίων ισχνών βοοειδών που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 7 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1209/2001, δεν δίνεται συνέχεια στον διαγωνισµό.

Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 29 Σεπτεµβρίου 2001.
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Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 28 Σεπτεµβρίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

29.9.2001

