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VERORDENING (EG) Nr. 2656/2000 VAN DE COMMISSIE
van 1 december 2000
houdende het besluit om geen gevolg te geven aan de offertes in het kader van de 256e deelinschrĳving die overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 1627/89 in het kader van de algemene
interventiemaatregelen is gehouden
op basis van de ontvangen offertes. Krachtens artikel 13,
lid 2, kan worden besloten niet toe te wĳzen.

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

(3)

Na onderzoek van de voor de 256e deelinschrĳving
ingediende offertes en rekening houdend, overeenkomstig artikel 47, lid 8, van Verordening (EG) nr. 1254/
1999, met hetgeen vereist is met het oog op een redelĳke ondersteuning van de markt en met de seizoengebonden ontwikkeling van de aantallen geslachte dieren
en prĳzen, blĳkt geen gevolg te moeten worden gegeven.

(4)

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

Gelet op Verordening (EG) nr. 1254/1999 van de Raad van 17
mei 1999 houdende een gemeenschappelĳke ordening der
markten in de sector rundvlees (1), en met name op artikel 47,
lid 8,
Overwegende hetgeen volgt:
Verordening (EG) nr. 562/2000 van de Commissie van
15 maart 2000 houdende uitvoeringsbepalingen van
Verordening (EG) nr. 1254/1999 van de Raad wat de
openbare interventieaankoop in de sector rundvlees
betreft (2), stelt de handelsnormen voor openbare interventie vast. Overeenkomstig de bepalingen van
genoemde verordening, is een inschrĳving geopend 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 (3), laatstelĳk
gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 2538/2000 (4).

(1)

Op grond van artikel 13, lid 1, van Verordening (EG) nr.
562/2000 is, eventueel voor elke deelinschrĳving een
maximumaankoopprĳs voor de kwaliteit R 3 vastgesteld

(2)

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Voor de 256e deelinschrĳving op grond van Verordening (EEG)
nr. 1627/89, wordt niet toegewezen.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 4 december 2000.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 1 december 2000.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER
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