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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 549/1999
av den 12 mars 1999
om tillfälligt upphörande med uppköp av smör i vissa medlemsstater
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR
ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 804/68 av
den 27 juni 1968 om den gemensamma organisationen av
marknaden för mjölk och mjölkprodukter (1), senast
ändrad genom förordning (EG) nr 1587/96 (2), särskilt
artikel 7a.1 första stycket och 7a.3, och
av följande skäl:
I rådets förordning (EEG) nr 777/87 (3), senast ändrad
genom anslutningsakten för Österrike, Finland och
Sverige, fastställs de förhållanden under vilka uppköp av
smör och skummjölkspulver tillfälligt får upphöra för att
sedan återupptas och de alternativa åtgärder som får vidtas
vid ett tillfälligt upphörande.
I kommissionens förordning (EEG) nr 1547/87 (4), senast
ändrad genom förordning (EG) nr 1802/95 (5), fastställs de
villkor enligt vilka uppköp av smör genom anbudsinfordran skall öppnas och tillfälligt upphöra i en
medlemsstat eller, då det gäller Förenade kungariket och
Tyskland, i en region.
I kommissionens förordning (EG) nr 328/1999 (6) fastställs
ett tillfälligt upphörande med dessa uppköp i vissa
medlemsstater. Uppgifter om marknadspriserna visar att

villkoret i artikel 1.3 i förordning (EEG) nr 1547/87 inte
längre uppfylls i Tyskland, Italien, Irland och Spanien.
Förtecknigen över medlemsstater i vilka det tillfälliga
upphörandet tillämpas måste anpassas i enlighet med
detta.
De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga
med yttrandet från Förvaltningskommittén för mjölk och
mjölkprodukter.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Uppköp av smör genom anbudsinfordran enligt artikel
1.3 i förordning (EEG) nr 777/87 skall tillfälligt upphöra i
Belgien, Danmark, Grekland, Frankrike, Luxemburg,
Nederländerna, Österrike, Portugal, Finland, Sverige,
Nordirland och Storbritannien.
Artikel 2
Förordning (EG) nr 328/1999 skall upphöra att gälla.
Artikel 3
Denna förordning träder i kraft den 13 mars 1999.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 12 mars 1999.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER
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