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VERORDENING (EEG) Nr. 840/80 VAN DE COMMISSIE
van 28 maart 1980

houdende tijdelijke schorsing van de interventieaankopen voor rundvlees in
sommige Lid-Staten
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

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 ('), laatste
lijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 291 6/79 (2),
en met name op artikel 6, lid 5, sub b),
Overwegende dat in artikel 3, lid 1 , van Verordening
(EEG) nr. 1274/79 van de Raad (3) is bepaald dat de
aankoop door de interventiebureaus van een of ver
schillende kwaliteiten vers of gekoeld rundvlees in
een Lid-Staat of een gebied van een Lid-Staat volgens
de procedure van artikel 27 van Verordening (EEG)
nr. 805/68 kan worden geschorst wanneer de markt
prijs voor de betrokken kwaliteit of kwaliteiten gedu
rende een periode van drie opeenvolgende weken ho
ger is dan 100 % en gelijk is aan of lager is dan
102 % van de voor deze kwaliteit of kwaliteiten vastge
stelde maximumprijs ;
Overwegende dat de marktprijzen voor bepaalde kwali
teiten in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk tussen

100 en 102 /o van de maximumaankoopprijs liggen ;
dat het derhalve dienstig is de interventieaankopen
voor de betrokken kwaliteiten tijdelijk te schorsen ;
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 :

Artikel 1

In toepassing van artikel 3, lid 1 , sub a), van Verorde
ning (EEG) nr. 1274/79 worden de interventieaanko
pen met ingang van 7 april 1980 geschorst in de vol
gende Lid-Staten voor de volgende kwaliteiten :
Frankrijk : Jeunes bovins O
Groot-Brittannië : Steers M.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 7 april 1980 .

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk
in elke Lid-Staat.
'
Gedaan te Brussel , 28 maart 1980 .
Voor de Commissie
Finn GUNDELACH

Vice - Voorzitter
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