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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2656/2000
av den 1 december 2000
om att inte fullfölja det tvåhundrafemtiösjätte delanbudsförfarandet som inletts som en allmän
interventionsåtgärd i enlighet med förordning (EEG) nr 1627/89
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR
ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

mottagna anbud. I enlighet med artikel 13.2 kan det
beslutas att anbudsförfarandet inte skall avslutas.
(3)

Efter genomgång av de anbud som lämnats in för det
tvåhundrafemtiosjätte delanbudsförfarandet och med
beaktande, i enlighet med artikel 47.8 i förordning (EG)
nr 1254/1999, av marknadens krav på ett rimligt stöd
och den säsongsbetingade utvecklingen av slakt och av
priser, är det lämpligt att inte fullfölja anbudet.

(4)

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

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1254/1999 av den
17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för nötkött (1), särskilt artikel 47.8 i denna, och
av följande skäl:
I kommissionens förordning (EG) nr 562/2000 av den
15 mars 2000 om tillämpningsföreskrifter till rådets
förordning (EG) nr 1254/1999 vad avser systemen för
offentliga interventionsuppköp inom nötköttssektorn (2)
fastställs vilka villkor som ska vara uppfyllda för offentliga interventionsuppköp. I enlighet med bestämmelserna i denna förordning inleddes ett anbudsförfarande
genom artikel 1.1 i kommissionens förordning (EEG) nr
1627/89 av den 9 juni 1989 om uppköp av nötkött
genom anbudsinfordran (3), senast ändrad genom förordning (EG) nr 2538/1999 (4).

(1)

Enligt artikel 13.1 i förordning (EG) nr 562/2000 skall
det eventuellt vid varje delanbudsförfarande fastställas ett
högsta uppköpspris för kvalitet R3 med hänsyn till

(2)

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Det tvåhundrafemtiosjätte delanbudsförfarandet som inleddes
genom förordning (EEG) nr 1627/89 fullföljs inte.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 4 december 2000.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 1 december 2000.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER
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