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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 3346/83 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 25ης Νοεμβρίου 1983

περί μεταφοράς της ημερομηνίας αναλήψεως και περί τροποποιήσεως ορισμένων τιμών
πωλήσεως βοείου κρέατος που τέθηκε προς πώληση από τους οργανισμούς παρεμβάσεως
δυνάμει του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 984/81
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

ότι η Επιτροπή Διαχειρίσεως Βοείου Κρέατος δεν διατύ
πωσε γνώμη εντός της προθεσμίας που τέθηκε από τον
πρόεδρό της,

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 805/68 του Συμβουλίου της
27ης Ιουνίου 1968 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τομέα του βοείου κρέατος ('), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από την πράξη προσχωρήσεως της Ελλάδας,
και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 3,
Εκτιμώντας :

ότι ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 984/81 της Επιτροπής (2),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό
(ΕΟΚ) αριθ. 2586/83 (3), καθορίζει ορισμένες τιμές πωλή
σεως βοείου κρέατος που αναλαμβάνεται από τους οργα
νισμούς παρεμβάσεως πριν από την 1η Ιουνίου 1983 ότι
η κατάσταση αυτών των αποθεμάτων είναι τέτοια ώστε
φαίνεται σκόπιμο να αντικατασταθεί η ημερομηνία
αυτή από την ημερομηνία 1η Ιουλίου 1983
ότι κρίνεται αναγκαίο να τεθούν προς πώληση ορισμένα
ειδικά τεμάχια οπισθίων τεταρτημορίων που ευρίσκο
νται στην κατοχή των οργανισμών παρεμβάσεως·

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άρθρο 1

Η ημερομηνία « 1η Ιουνίου 1983 » που αναφέρεται στο
άρθρο 1 παράγραφος 3 του κανονισμού ( ΕΟΚ) αριθ.
984/81 , αντικαθίσταται από την ημερομηνία « 1η Ιουλίου
1983 ».

Άρθρο 2
Το παράρτημα I του κανονισμού ( ΕΟΚ) αριθ. 984/81
αντικαθίσταται από το παράρτημα του παρόντος κανο
νισμού.

Άρθρο 3
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει 1η Δεκεμβρίου
1983 .

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 25 Νοέμβριου 1983 .
Για την Επιτροπή
Poul DΑLSΑGΕR

Μέλος της Επιτροπής

(1 ) ΕΕ αριθ. L 148 της 28 . 6. 1968, σ. 24.
(2) EE αριθ. L 99 της 10. 4. 1981 , σ. 34.
(3) ΕΕ αριθ. L 256 της 16. 9. 1983, σ. 14.
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BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE
Salgspris i ECU pr. 100 kg af produkterne (')
Verkaufspreise in ECU je 100 kg des Erzeugnisses (')
Τιμή πωλήσεως σε ECU ανά 100 χγρ προϊόντων (')
Selling price in ECU per 100 kg of product (')

Prix de vente en Écus par 100 kilogrammes de produits (')
Prezzi di vendita in ECU per 100 kg di prodotti (*)
Verkoopprijzen in Ecu per 100 kg produkt (x)

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

— Vorderviertel, auf 8 Rippen geschnitten, stammend von :
Bullen Α
Ochsen Α

155,000
147,000

— Hinterviertel, auf 5 Rippen geschnitten, stammend von :
Bullen Α

243,000

— Vorderviertel, auf 5 Rippen geschnitten, mit Dünnung am Vorderviertel
eingeschlossen, stammend von :
Bullen Α
Ochsen Α

145,000
137,000

— Hinterviertel, auf 8 Rippen geschnitten (Pistola), ohne Dünnung, stammend von :
Bullen Α
Ochsen Α

253,000
243,000

ΒΕLGΙQUΕ/ΒΕLGΙË

— Quartiers avant, découpé droite à 8 cotes, provenant des :

— Voorvoeten, recht afgesneden op 8 ribben, afkomstig van :
Taureaux 55 % / Stieren 55 %
Boeufs 55 % / Ossen 55 %

155,000
155,000

— Quartiers arrière, découpe droite à 5 côtes, provenant des :
— Achtervoeten, recht afgesneden op 5 ribben, afkomstig van :
Taureaux 55 % / Stieren 55 %
Bœufs 55 % / Ossen 55 %

243,000
243,000

(') Såfremt produkterne er oplagrede uden for den medlemsstat, hvor det interventionsorgan, der lig
ger inde med produkterne, er hjemmehørende, tilpasses disse priser i overensstemmelse med
bestemmelserne i forordning (EØF) nr. 1805/77.
(') Falls die Lagerung der Erzeugnisse außerhalb des für die betreffende Interventionsstelle zuständi
gen Mitgliedstaats erfolgt, werden diese Preise gemäß den Vorschriften der Verordnung (EWG) Nr.
1805/77 angepaßt.
(') Στην περίπτωση που τα προϊόντα αποθεματοποιούνται εκτός του κράτους μέλους στο
οποίο υπάγεται ο οργανισμός παρεμβάσεως που τα κατέχει, οι τιμές αυτές προσαρμόζο
νται σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού ( ΕΟΚ) αριθ. 1805/77.
(') Where the products are stored outside the Member State where the intervention agency respon
sible for them is situated, these prices shall be adjusted in accordance with Regulation (EEC) No
1805/77 .

(') Au cas où les produits sont stockés en dehors de l'État membre dont relève l'organisme d'interven

tion détenteur, ces prix sont ajustés conformément aux dispositions du règlement (CEE) n0 1805/

77.

(') Qualora i prodotti siano immagazzinati fuori dello Stato membro da cui dipende 1 organismo d in
tervento detentore, detti prezzi vengono ritoccati in conformità del disposto del regolamento (CEE)
n . 1805 / 77 .

(') Ingeval de produkten zijn opgeslagen buiten de Lid-Staat waaronder het interventiebureau dat deze
produkten onder zich heeft ressorteert, worden deze prijzen aangepast overeenkomstig de bepalin
gen van Verordening (EEG) nr. 1805/77.
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DΑΝΜΑRΚ

— Forfjerdinger, udskåret med 5 ribben, idet slag og bryst bliver siddende på
forfjerdingen, af :
Stude 1
Tyre Ρ
Ungtyre 1

133,000
139,000
1 50,000

— Bagfjerdinger, udskåret med 8 ribben, såkaldte »pistoler«, af :
Stude 1
Tyre Ρ

Ungtyre 1

248,000
259,000
276,000

— Bagfjerdinger, lige udskåret med 5 ribben af!
Stude 1
Tyre Ρ
Ungtyre 1

238,000
249,000
265,000

ΕΛΛΑΔΑ

— Εμπρόσθια τεταρτημόρια ευθείας τομής με 10 πλευρές, προερχόμενα από:
Μόσχους Β
Μόσχους Γ

165,000
1 65,000

— Οπίσθια τέταρτα ευθείας τομής μέ 5 πλευρές, προερχόμενα από:
Μόσχους Β
Μόσχους Γ

260,000
260,000

FRΑΝCΕ

— Quartiers avant, découpe à 5 côtes, caparaçons faisant partie du quartier avant,
provenant des :
Bœufs U, R et O

139,000

Jeunes bovins U, R et O

139,000

— Quartiers arrière, découpe à 8 côtes, dite « pistola », provenant des :
Bœufs U et R
Bœufs O
Jeunes bovins U et R

252,000
235,000
252,000

Jeunes bovins Ο

235,000

— Quartiers avant, découpe droite à 10 côtes, provenant des :
Bœufs U, R et O

151,000

Jeunes bovins U, R et O

151,000

— Quartiers arrière, découpé à 3 cotes, provenant des :
Bœufs U et R
Bœufs O

242,000
226,000

Jeunes bovins U et R
Jeunes bovins Ο

242,000
226,000

ΙRΕLΑΝD

— Forequarters, straight cut at 10th rib, from :
Steers 1
Steers 2

1 55,000
1 55,000

— Hindquarters, straight cut at third rib, from :
Steers 1
Steers 2

241,000
241,000

— Forequarters, cut at fifth rib, with thin flank
included in the forequarter, from :
Steers 1

143,000

Steers 2

143,000

— Hindquarters, 'pistola'cut
cutat
' eighth rib, from :
Steers 1
Steers 2

251,000
251,000
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ITALIA

— Quarti anteriori, taglio a β costole, il pancettone fa parte del quarto anteriore,
provenienti dai :
Vitelloni 1
Vitelloni 2

130,000
123,000

— Quarti posteriori, taglio a 8 costole, detto pistola, provenienti dai :
Vitelloni 1
Vitelloni 2

226,000
215,000

— Quarti anteriori, taglio a 8 costole, il pancettone fa parte del quarto anteriore,
provenienti dai :
Vitelloni 1
Vitelloni 2

130,000
. 123,000

— Quarti posteriori, taglio a 5 costole, detto pistola, provenienti dai :
Vitelloni 1
Vitelloni 2

226,000
215,000

NEDERLAND

— Voorvoeten, afgesneden op 5 ribben, waarbij de flank, de
platte ribben en de naborst aan de voorvoet vastzitten,
afkomstig van :
Stieren, le kwaliteit

144,000

— Voorvoeten, recht afgesneden op 8 ribben, afkomstig van :
Stieren, le kwaliteit

155,000

— Achtervoeten, recht afgesneden op 5 ribben, afkomstig van :
Stieren, le kwaliteit

250,000

UNITED KINGDOM
A. Great Britain

— Forequarters, straight cut at 10th rib, from :
Steers Μ
Steers Η

129,000
129,000

— Hindquarters, straight cut at third rib, from :
Steers Μ
Steers Η

261,000
261,000

— Forequarters, cut at fifth rib, with thin flank
included in the forequarter, from :
Steers Μ
Steers Η

119,000
119,000

— Hindquarters, 'pistola'cut
cutat' eighth rib, from :
Steers Μ
Steers Η

272,000
272,000

Β . Northern Ireland

— Forequarters, straight cut at 10th rib, from :
Steers L/M
Steers L/ H
Steers Τ

1 29,000
129,000
1 29,000

— Hindquarters, straight cut at third rib, from :
Steers L/M
Steers L/H
Steers Τ

261,000
261,000
261,000

— Forequarters, cut at fifth rib, with thin flank
included in the forequarter, from :
Steers L/M
Steers L/ H
Steers Τ

119,000
119,000
119,000

— Hindquarters, 'pistola' cutat eighth rib, from :
Steers L/M

272,000

Steers L/ H

272,000

Steers Τ

272,000

