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VERORDENING (EEG) Nr. 319/76 VAN DE COMMISSIE
van 13 februari 1976

betreffende de verkoop tegen vooraf forfaitair vastgestelde prijzen van bepaalde
soorten rundvlees zonder been die door de interventiebureaus zijn opgeslagen
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

Overwegende dat zich tijdens de uitslag gevallen van

GEMEENSCHAPPEN,

overmacht kunnen voordoen ; dat de interventiebu

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 805/68 van de Raad
van 27 juni 1968 houdende een gemeenschappelijke
ordening der markten in de sector rundvlees (1), laat
stelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1 855/74 (2),
en met name op artikel 7, lid 3,
Overwegende dat overeenkomstig Verordening (EEG)

reaus in dergelijke gevallen de nodige maatregelen
moeten kunneen nemen ;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte
maatregelen in overeenstemming zijn met het advies
van het Comité van beheer voor rundvlees,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

nr. 79/75 van de Commissie van 14 januari 1975 (3),

gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1 282/75 (4),
maandelijks een verkoop bij openbare inschrijving
wordt gehouden van rundvlees zonder been uit voor
raden van de interventiebureaus ; dat niet alle hoe

veelheden vlees waarvoor een openbare inschrijving is
gehouden, toegewezen zijn ; dat voorts met name de
inschrijvers aan wie geen "partij werd toegewezen, be
lang zouden kunnen stellen in de aankoop van vlees ;

Overwegende dat het dienstig is om over te gaan tot
de verkoop van de overblijvende voorraden rundvlees
zonder been, die werden verkregen overeenkomstig de
bepalingen van Verordening (EEG) nr. 1315/74 van de
Commissie van 28 mei 1974 betreffende het ontbenen

van door de interventiebureaus overgenomen rund
vlees (5), ingetrokken bij Verordening (EEG) nr. 2630/
75 (6) ; dat de hoeveelheden die door het Franse inter
ventiebureau zijn opgeslagen niet voldoende omvang
rijk meer zijn om een nieuwe uitschrijving in maart te
rechtvaardigen ;

Overwegende dat derhalve overeenkomstig de artike
len 2 tot en met 5 van Verordening (EEG) nr. 216/69
van de Commissie van 4 februari 1969 houdende uit-,

voeringsbepalingen betreffende de afzet van het door
de interventiebureaus aangekochte bevroren rund
vlees (7) bepaalde soorten rundvlees zonder been tegen
vooraf forfaitair vastgestelde prijzen te koop dienen te
worden aangeboden, doch dat tevens afwijkende bepa
lingen moeten worden vastgesteld, meer in het bij
zonder betreffende de betaling van de produkten ; dat,
ten einde het normale verloop van de openbare in
schrijvingen niet nadelig te beïnvloeden, de verkoop
tegen vastgestelde prijzeri slechts gedurende een be
perkte periode mag plaatsvinden ;
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148 van 28 . 6 . 1968, blz. 24.
195 van 18 . 7. 1974, blz . 14.
10 van 15. 1 . 1975, blz. 9 .
131 van 22. 5. 1975, blz. 17.
144 van 29 . 5 . 1974, blz . 11 .
268 van 17. 10 . 1975, blz. 16 .
28 van 5. 2. 1969, blz. 10 .

Artikel 1

1 . Gedurende het tijdvak van 16 tot en met 27 fe
bruari 1976 en zolang de voorraad strekt verkoopt het
Ierse interventiebureau tèn hoogste 6 000 ton en ver
kopen het Deense en het Duitse interventiebureau
ieder ten hoogste 2 000 ton vlees dat werd ontbeend
overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 1315/74 en
waarvan de kwaliteit en de prijzen zijn aangeduid in
bijlage I.
2. Gedurende het tijdvak van 16 februari 1976 tot
en met 31 maart 1976 verkoopt het Franse interven
tiebureau ten hoogste 1 250 ton vlees, dat werd ont
beend overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 1315/74
en waarvan de kwaliteit en de prijzen zijn aangeduid
in bijlage II.

3 . De verkoop geschiedt zoals vermeld in de artike
len 2 tot en met 5 van Verordening (EEG) nr. 216/69
en volgens het bepaalde in deze verordening.
4. Op de in bijlage III vermelde adressen kunnen
belangstellenden inlichtingen verkrijgen over de hoe
veelheden en de plaatsen waar de produkten zijn op
geslagen .
Artikel 2

In afwijking van artikel 5, lid 1 , van Verordening
(EEG) nr. 216/69 wordt de prijs betaald naarmate de
partijen in de opslagplaats worden afgehaald en uiter
lijk op de dag vóór elke afhaling.
Artikel 3

In afwijking van artikel 4, lid 5, van Verordening
(EEG) nr. 216/69 en ingeval de bij een interventiebu
reau beschikbare hoeveelheden geringer zijn dan die,
waarvoor op de dag van inwerkingtreding van deze
verordening koopaanvragen werd
ingediend, wor
den deze aanvragen geacht gelijktijdig te zijn inge
diend .
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Artikel 4

Artikel 5

Indien de koper wegens overmacht de termijnen met
betrekking tot de overneming niet in acht kan nemen,
bepaalt het interventiebureau welke maatregelen op
grond van de aangevoerde omstandigheid nodig zijn.

In maart 1976 wordt niet overgegaan tot de verkoop
bij inschrijving, zoals bedoeld in Verordening (EEG)

Het interventiebureau stelt de Commissie in kennis

Artikel 6

van alle gevallen van overmacht en van de naar aan
leiding daarvan genomen maatregelen .

Deze verordening treedt in werking op 14 februari

nr. 79/75, voor rundvlees zonder been dat door het

Franse interventiebureau is opgeslagen.

1976.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk
in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 13 februari 1976.
Voor de Commissie

P.J. LARDINOIS
Lid van de Commissie
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ANNEXE I — ANHANG I — ALLEGATO I — BIJLAGE I — ANNEX I — BILAG I

Prix de vente exprimes en unités de compte par tonne — Verkaufspreis, ausgedrückt in RE/Tonne — Prezzi di

vendita espressi in unità di conto per tonnellata — Verkoopprijzen, uitgedrukt in rekeneenheden per ton — Selling
prices, expressed in units of account per metric ton — Salgspris udtrykt i RE/ton

1 . DANMARK

Ungtyre

Tyre

1. Kvalitet

Prima
Kvalitet

Køer

Køer med

kalvetander
1 . Kvalitet

1 . Kvalitet

Merbrad
Filet •

3 958
2 705

4 050
2 705

Kød af bagfjerdinger (med
undtagelse af filet og mørbrad)
Udbenede forfjerdinger

2 276
1 715

2 038
1 517

Jungbullen

Ocbsen

2. DEUTSCHLAND

Filets mit Kopf, ohne Strang
Unterschalen
Hüftstücke
Oberschalen

5 172
3 772
2 300
2 263
2179
2 375

3. IRELAND

Cows

Roastbeefs

Kugeln

5
3
2
2
2
2

172
635
275
235
179
375

Steers 1, 2 and
Heifers 2

Filets
Striploins
Insides
Outsides
Knuckles
Butts

3 567
2 170
—
—
—
—

3 800
2 700
2 097
1 924
1 902
1 900

Hindquarters (excluding filets
and striploins)

1 296

Cube rolls

2 400

2 601

—

1 234

Forequarters (excluding cube
rolls)

ANNEXE II — ANHANG II — ALLEGATO II — BIJLAGE II — ANNEX II — BILAG II

Prix de vente exprimes en unites de compte par tonne — Verkaufspreis, ausgedrückt in RE/Tonne — Prezzi di

vendita espressi in unità di conto per tonnellata — Verkoopprijzen, uitgedrukt in rekeneenheden per tori — Selling
prices, expressed in units of account per metric ton — Salgspris udtrykt i RE/ton

FRANCE

Vaches et bœufs

Caisse « A »
Caisse « M »
Romstecks
Tendes de tranches

1 526
2 476

Tranches grasses

2 400

2 300
2 547
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ANNEXE III — ANHANG III — ALLEGATO III — BIJLAGE III — ANNEX III — BILAG III

Adresses des organismes d'intervention — Adressen van de interventiebureaus —
Anschriften der Interventionsstellen — Addresses of the intervention agencies — Indirizzi
degli organismi d'intervento — Interventionsorganernes adresser

DANMARK :

Direktoratet for Markedsordningerne
Torvegade 2
DK- 1400 København K

Tel. (01 ) Sundby 9810, Telex 15 137 DK
DEUTSCHLAND :

Einfuhr-

und

Vorratsstelle

für

Schlachtvieh,

Fleisch

und

Fleischerzeugnisse (EVSt)
6000 Frankfurt am Main 18

Adickesallee 40

Tel. (06 11 ) 55 04 61 , Telex EVFLF D 04 111 56

FRANCE :

Office national interprofessionnel du bétail et des viandes (ONIBEV)
8-10, boulevard de Vaugirard,
75738 Paris CEDEX 15

téléphone 273 88 00
IRELAND :

Department of Agriculture and Fisheries, Agriculture House
Kildare Sreet
Dublin 2

Tel. (01 ) 78 90 11 , ext. 23 56, Telex 4280 and 5118

