L 343/8

| NL I

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

13 . 12. 97

VERORDENING (EG) Nr. 2489/97 VAN DE COMMISSIE
van 12 december 1997

tot vaststelling van de maximumaankoopprijs en de hoeveelheden rundvlees die
door de interventiebureaus worden aangekocht in het kader van de 194e
deelinschrijving die overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 1627/89 in het kader
van de algemene interventiemaatregelen is gehouden
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN,

Gemeenschap,

worden aangekocht, eén of, eventueel, verscheidene
verminderingscoëfficiënten naar gelang van de verschillen
in de geboden prijs en naar gelang van de aangeboden
hoeveelheden moet of moeten worden toegepast op grond
van artikel 13, lid 3, van Verordening (EEG) nr. 2456/93;

Gelet op Verordening (EEG) nr. 805/68 van de Raad van
27 juni 1968 houdende een gemeenschappelijke ordening
der markten in de sector rundvlees ('), laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EG) nr. 2321 /97 (2), inzonderheid op

Overwegende dat wegens de omvang van de toegewezen
hoeveelheden gebruik moet worden gemaakt van de in
artikel 16, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 2456/93
geboden mogelijkheid om de leveringstermijn voor de

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese

artikel 6, lid 7,

interventieproducten te verlengen;

Overwegende dat, overeenkomstig Verordening (EEG) nr.

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van het

2456/93 van de Commissie van 1 september 1993 tot

uitvoering van Verordening (EEG) nr. 805/68 van de Raad
wat de algemene en de speciale interventiemaatregelen in
de sector rundvlees betreft (3), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 1956/97 (4), en bij artikel 1 , lid 1 ,
van Verordening (EEG) nr. 1627/89 van de Commissie
van 9 juni 1989 betreffende de aankoop van rundvlees
door middel van inschrijving (5), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 2302/97 (6), een inschrijving is
geopend;
Overwegende dat, op grond van artikel 13, lid 1 , van
Verordening (EEG) nr. 2456/93, eventueel voor elke deel
inschrijving een maximumaankoopprijs voor de kwaliteit
R 3 moet worden vastgesteld op basis van de ontvangen
offertes; dat krachtens artikel 13, lid 2, kan worden
besloten niet toe te wijzen; dat op grond van artikel 14

van die verordening slechts de offertes in aanmerking

worden genomen waarin een prijs wordt geboden die niet
hoger is dan de vastgestelde maximumprijs, en ook niet
hoger dan de gemiddelde nationale of regionale markt
prijs verhoogd met het in lid 1 bedoelde bedrag;
Overwegende dat, na onderzoek van de voor de 194e deel
inschrijving ingediende offertes en rekening houdend,
overeenkomstig artikel 6, lid 1 , van Verordening (EEG) nr.
805/68, met hetgeen vereist is met het oog op een rede
lijke ondersteuning van de markt en met de seizoenge
bonden ontwikkeling van de aantallen geslachte dieren en
prijzen, geen gevolg blijkt te moeten worden gegeven aan
de deelinschrijving voor categorie A en dat de maximum
aankoopprijs en de hoeveelheden die door de interventie
bureaus worden aanvaard voor categorie C, moeten
worden vastgesteld;

Overwegende dat de aangeboden hoeveelheden momen
teel groter zijn dan de hoeveelheden die kunnen worden
aangekocht; dat derhalve op de hoeveelheden die kunnen
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(6) PB L 319 van 21 . 11 . 1997, blz . 10 .

Comité van beheer voor rundvlees,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

Voor de 194e deelinschrijving op grond van Verordening
(EEG) nr. 1627/89 :

a) wordt voor categorie A geen gevolg gegeven ;
b) wordt voor categorie C:
— de maximumaankoopprijs vastgesteld op 259 ECU
per 100 kg voor helé of halve geslachte dieren van
kwaliteit R 3 ,

— de aanvaarde maximumhoeveelheid hele dieren,

halve dieren en voorvoeten vastgesteld op 4 374
ton ,

— op de hoeveelheden die worden aangeboden tegen
een prijs van niet meer dan 259 ECU, een coëffi
ciënt van 50 % toegepast, overeenkomstig artikel
13, lid 3, van Verordening (EEG) nr. 2456/93 .
Artikel 2

In afwijking van artikel 16, lid 2, van Verordening
(EEG) nr. 2456/93 wordt de termijn voor de levering in
de interventieopslagplaatsen met een week verlengd,
tot en met 7 januari 1998 . In de lidstaten waar in de
periode van 24 december 1997 tot en met 2 januari
1998 of gedurende een deel van deze periode niet kan
worden geleverd, wordt de leveringstermijn echter met
het overeenkomstige aantal dagen verlengd.
Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op 15 december
1997 .
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in
elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 12 december 1997.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie
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