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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 446/2007
av den 23 april 2007
om ändring av förordning (EG) nr 2273/2002 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG)
nr 1254/1999 när det gäller övervakning av priser på vissa nötkreatur på representativa
gemenskapsmarknader
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
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 41, och
av följande skäl:
(1)

(2)

(3)

(4)

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

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Förordning (EG) nr 2273/2002 skall ändras på följande sätt:
1. I bilaga I skall punkt E.1 ersättas med följande:

Kommissionens förordning (EG) nr 2273/2002 (2) innehåller bestämmelser om registrering av priser för olika
kategorier av nötkreatur på representativa marknader i
medlemsstaterna. I bilagorna till förordningen finns föreskrifter för vilka uppgifter som skall lämnas för prisövervakningen avseende var och en av kategorierna.
Till följd av en begäran från Irland bör bilagorna I och II
till förordning (EG) nr 2273/2002 ses över mot bakgrund av hur handeln med boskap går till i den medlemsstaten så att det kan säkras att prisövervakningen
även i framtiden bygger på representativa marknader.
Förordning (EG) nr 2273/2002 bör därför ändras i enlighet med detta.

”1. Representativa marknader
Minst två marknader”
2. I bilaga II skall punkt D.1 ersättas med följande:
”1. Representativa marknader
Minst två marknader”
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att
den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 23 april 2007.
På kommissionens vägnar
Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen
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