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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 593/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 5ης Απριλίου 2002
για αναστολή των αγορών βουτύρου σε ορισµένα κράτη µέλη
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1255/1999 του Συµβουλίου, της 17ης
Μαΐου 1999, για κοινή οργάνωση της αγοράς στον τοµέα του
γάλακτος και των γαλακτοκοµικών προϊόντων (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 509/2002 της
Επιτροπής (2),
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2771/1999 της Επιτροπής, της 16ης
∆εκεµβρίου 1999, για λεπτοµέρειες εφαρµογής του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1255/1999 του Συµβουλίου όσον αφορά τα µέτρα
παρέµβασης στην αγορά του βουτύρου και της κρέµας γάλακτος (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1614/2001 (4), και ιδίως το άρθρο 2,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Το άρθρο 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2771/1999 προβλέπει ότι οι αγορές µέσω διαγωνισµού εγκρίνονται ή αναστέλλονται από την Επιτροπή σε ένα κράτος µέλος µόλις διαπιστωθεί ότι η τιµή της αγοράς ευρίσκεται, σ’ αυτό το
κράτος µέλος, κατά τη διάρκεια δύο συνεχών εβδοµάδων
και ανάλογα µε την περίπτωση, είτε σε κατώτερο επίπεδο
είτε σε επίπεδο ίσο ή ανώτερο του 92 % της τιµής παρέµβασης.

(1)

(2)

Ο τελευταίος κατάλογος των κρατών µελών στα οποία ανεστάλη η παρέµβαση καταρτίστηκε µε τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 432/2002 της Επιτροπής (5). Ο κατάλογος αυτός
πρέπει να προσαρµοστεί κατά τρόπο που να λαµβάνονται
υπόψη οι νέες τιµές της αγοράς που κοινοποιήθηκαν από το
Βέλγιο και το Λουξεµβούργο κατ’ εφαρµογή του άρθρου 8
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2771/1999. Για λόγους ευκρίνειας, είναι σκόπιµο να αντικατασταθεί ο κατάλογος αυτός
και να καταργηθεί ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 432/2002,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι αγορές βουτύρου µε διαγωνισµό που προβλέπονται στο άρθρο
6 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 αναστέλλονται στο Βέλγιο και στο Λουξεµβούργο, στη ∆ανία, στην Ελλάδα,
στις Κάτω Χώρες, στην Αυστρία και στη Σουηδία.
Άρθρο 2
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 432/2002 καταργείται.
Άρθρο 3
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 6 Απριλίου 2002.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 5 Απριλίου 2002.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής
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