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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 549/1999,
annettu 12 päivänä maaliskuuta 1999,
voin ostojen keskeyttämisestä tietyissä jäsenvaltioissa
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon maito- ja maitotuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä 27 päivänä kesäkuuta 1968 annetun
neuvoston asetuksen (ETY) N:o 804/68 (1), sellaisena kuin
se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1587/
96 (2), ja erityisesti sen 7 a artiklan 1 kohdan ensimmäisen
alakohdan ja 3 kohdan,
sekä katsoo, että
neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 777/87 (3), sellaisena
kuin se on viimeksi muutettuna Itävallan, Suomen ja
Ruotsin liittymisasiakirjalla, vahvistetaan olosuhteet, joissa
voin ja rasvattoman maitojauheen ostot voidaan keskeyttää
ja aloittaa uudelleen, sekä vaihtoehtoiset toimenpiteet,
jotka voidaan toteuttaa keskeyttämistapauksissa,
komission asetuksessa (ETY) N:o 1547/87 (4), sellaisena
kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o
1802/95 (5), vahvistetaan perusteet, joiden mukaisesti voin
ostot tarjouskilpailulla suoritetaan tai keskeytetään jäsenvaltioissa, tai Yhdistyneen kuningaskunnan sekä Saksan
liittotasavallan osalta tietyllä alueella,
Komission asetuksessa (EY) N:o 328/1999 (6) määrätään
mainittujen ostojen keskeyttämisestä tietyissä jäsenvaltioissa; markkinahintoja koskevien tietojen perusteella

asetuksen (ETY) N:o 1547/87 1 artiklan 3 kohdassa
säädetty edellytys ei enää täyty Saksassa, Italiassa, Irlannissa ja Espanjassa: tämän vuoksi on tarpeen mukauttaa
luetteloa jäsenvaltioista, joissa edellä tarkoitettua keskeyttämistä sovelletaan, ja
tässä asetuksessa määrätyt toimenpiteet ovat maidon ja
maitotuotteiden hallintokomitean lausunnon mukaiset,
ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Asetuksen (ETY) N:o 777/87 1 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut voin ostot tarjouskilpailulla keskeytetään Belgiassa,
Tanskassa, Kreikassa, Ranskassa, Luxemburgissa, Alankomaissa, Itävallassa, Portugalissa, Suomessa, Ruotsissa,
Pohjois-Irlannissa ja Iso-Britanniassa.
2 artikla
Kumotaan asetus (EY) N:o 328/1999.
3 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 13 päivänä maaliskuuta 1999.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 12 päivänä maaliskuuta 1999.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen
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