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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 36/97
av den 10 januari 1997
om ändring av förordning (EEG) nr 1627/89 om uppköp av nötkött genom
anbudsinfordran

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR

ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 805/68 av
den 27 juni 1968 om den gemensamma organisationen av
marknaden för nötkött ('), senast ändrad genom förord
ning (EG) nr 2222/96 (2), särskilt artikel 6.7 i denna, och
med beaktande av följande:

Genom kommissionens förordning (EEG) nr 1627/89 av
den 9 juni 1989 om uppköp av nötkött genom anbudsin
fordran (3), senast ändrad genom förordning (EG)
nr 2337/96 (% inleds uppköp av vissa kvalitetsgrupper

genom anbudsinfordran i vissa medlemsstater eller
regioner i en medlemsstat.

uppköp av de kvantiteter som behövs för att garantera
marknaden ett rimligt stöd medför, på grundval av de
priser

kommissionen

har

kännedom

om,

att

förteckningen över de medlemsstater eller regioner i en
medlemsstat där uppköp genom anbudsinfordran inletts,
liksom de kvalitetsgrupper som kan komma i fråga för
intervention, bör ändras i enlighet med bilagan till denna
förordning.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel 1

Bilagan till förordning (EEG) nr 1627/89 skall ersättas
med bilagan till den här förordningen.
Artikel 2

Tillämpningen av artikel 6.2 — 6.4 i förordning (EEG)
nr 805/68 och behovet av att begränsa intervention till

Denna förordning träder i kraft den 13 januari 1997 .

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 10 januari 1997.

På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(') EGT nr L 148 , 28.6.1968 , s. 24.
(2) EGT nr L 296, 21.11.1996, s. 50.
(3) EGT nr L 159, 10.6.1989, s. 36.
4 EGT nr L 318 , 7.12.1996, s. 1 .

fsvl

Nr L 8 /6

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

11 . 1 . 97

ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO —

BIJLAGE — ANEXO — LIITE — BILAGA

Estados miembros o regiones de Estados miembros y grupos de calidades previstos en el apartado
1 del artículo 1 del Reglamento (CEE) n° 1627/89
Medlemsstater eller regioner og kvalitetsgrupper, jf. artikel 1 , stk. 1 i forordning (EØF) nr. 1627/89
Mitgliedstaaten oder Gebiete eines Mitgliedstaats sowie die in Artikel 1 Absatz 1 der Verordnung
(EWG) Nr. 1627/89 genannten Qualitätsgruppen

Κράτη μέλη ή περιοχές κρατών μελών και ομάδες ποιότητος που αναφέρονται στο άρ'θ'ρο 1
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1627/89
Member States or regions of a Member State and quality groups referred to in Article 1 (1) of
Regulation (EEC) No 1627/89

États membres ou régions d'États membres et groupes de qualités visés à l'article 1 er
paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 1627/89
Stati membri o regioni di Stati membri e gruppi di qualita di cui all'articolo 1 , paragrafo 1 del
regolamento (CEE) n . 1627/89
In artikel 1 , lid 1 , van Verordening (EEG) nr. 1627/ 89 bedoelde Lid-Staten of gebieden van een
Lid-Staat en kwaliteitsgroepen
Estados-membros ou regiões de Estados-membros e grupos de qualidades referidos no n ? 1 do
artigo 1 ? do Regulamento (CEE) n? 1627/89

Jäsenvaltiot tai alueet ja asetuksen (ETY) N:o 1627/89 1 artiklan 1 kohdan tarkoittamat
laaturyhmät
Medlemsstater eller regioner och kvalitetsgrupper som avses i artikel 1.1 i förordning (EEG) nr
1627/89

Estados miembros o regiones
de Estados miembros

Medlemsstat eller region
Mitgliedstaaten oder Gebiete
eines Mitgliedstaats
Κράτος μέλος ή περιοχές
κράτους μέλους
Member States or regions
of a Member State

États membres ou régions
d'États membres

Stati membri o regioni
di Stati membri

Lid-Staat of gebied
van een Lid-Staat

Estados-membros ou regiões
de Estados-membros

Jäsenvaltiot tai alueet
Medlemsstater eller regioner
S

Belgie/Belgique
Danmark
Deutschland

Espana
France
Ireland
Italia

Nederland

Österreich

Portugal
Suomi

Sweden
Great Britain
Northern Ireland
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