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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2489/97
av den 12 december 1997

om fastställande av högsta uppköpspriser och kvantiteter vid uppköp av nötkött
i samband med det etthundranittiofjärde delanbudsförfarandet som inletts som
en allmän interventionsåtgärd i enlighet med förordning (EEG) nr 1627/89
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR
ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

tillämpas en nedsättningskoefficient på de kvantiteter som
får köpas upp eller, eventuellt, beroende på skillnaderna i
pris och erbjudna kvantiteter, flera nedsättningskoefficien

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen,

ter.

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 2321 /97 (2), särskilt artikel 6.7 i denna, och
med beaktande av följande:

På grund av storleken på de tilldelande kvantiteterna är
det lämpligt att utnyttja den möjlighet som föreskrivs i
artikel 16.2 i förordning (EEG) nr 2456/93 att förlänga
tidsfristen för leverans av produkterna till intervention .

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga
med yttrandet från Förvaltningskommittén för nötkött.

I enlighet med kommissionens förordning (EEG) nr
2456/93 av den 1 september 1993 om tillämpningsföre
skrifter för rådets förordning (EEG) nr 805/68 vad

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

beträffar allmänna och särskilda interventionsåtgärder för

nötkött (3), senast ändrad genom förordning (EG) nr
1 956/97 (4), inleddes ett anbudsförfarande genom artikel
1.1 i kommissionens förordning (EEG) nr 1627/89 av den

9 juni 1989 om uppköp av nötkött genom anbudsin
fordranf), senast ändrad genom förordning (EG) nr
2302/97 (%

Artikel 1

För det etthundranittiofjärde delanbudsförfarandet som
inleddes genom förordning (EEG) nr 1627/89 skall
följande gälla:

a) För kategori A skall anbudet inte fullföljas

Enligt artikel 13.1 i förordning (EEG) nr 2456/93 skall det
eventuellt vid varje delanbudsförfarande fastställas ett

högsta uppköpspris för kvalitet R3 med hänsyn till
mottagna anbud. I enlighet med artikel 13.2 kan det
beslutas att anbudsförfarandet inte skall avslutas. I

enlighet med artikel 14 i samma förordning skall endast
de anbud beaktas som är lägre än eller lika med ovan

nämnda högsta pris, dock utan att de genomsnittliga
priserna på nationella eller regionala marknader plus det
belopp som anges i punkt 1 överskrids.

Efter genomgång av de anbud som lämnats in för det
etthundranittiofjärde delanbudsförfarandet och med beak
tande, i enlighet med artikel 6.1 i förordning (EEG) nr
805/68, av marknadens krav på ett rimligt stöd och den
säsongsbetingade utvecklingen av slakt och av priser, är
det lämpligt att inte fullfölja anbudet för kategori A och
att fastställa det högsta uppköpspriset och de kvantiteter
som får köpas upp till intervention för kategori C.
De kvantiteter som erbjuds överstiger för närvarande de
kvantiteter som får köpas upp. I enlighet med artikel 13.3
i förordning (EEG) nr 2456/93 bör det följaktligen
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b) För kategori C

— fastställs det högsta uppköpspriset till 259 ecu per
100 kg slaktkropp eller halv slaktkropp av kvalitet
R3,

— fastställs den högsta godkända kvantiteten slakt
kroppar, halva slaktkroppar och framkvartsparter
till 4 374 ton,

— på de kvantiteter som erbjuds till ett pris under
eller lika med 259 ecu skall det tillämpas en koeffi
cient på 50 % , enligt artikel 13.3 i förordning
(EEG) nr 2456/93 .
Artikel 2

Trots artikel 16.2 i förordning (EEG) nr 2456/93 skall
tidsfristen för leverans till interventionslager förlängas
med en vecka till den 7 januari 1998 . I de medlemsstater
där inga leveranser sker mellan den 24 december 1997
och den 2 januari 1998 eller under delar av denna period
skall tidsfristen för leverans förlängas med motsvarande
antal dagar.
Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den 15 december 1997.
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Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 12 december 1997.

På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen
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