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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 593/2002,
annettu 5 päivänä huhtikuuta 2002,
voin ostojen keskeyttämisestä tietyissä jäsenvaltioissa
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon maito- ja maitotuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston
asetuksen (EY) N:o 1255/1999 (1), sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 509/
2002 (2),
ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999
soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä voin ja
kerman markkinoiden interventiotoimenpiteiden osalta 16
päivänä joulukuuta 1999 annetun komission asetuksen (EY)
N:o 2771/1999 (3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
asetuksella (EY) N:o 1614/2001 (4), ja erityisesti sen 2 artiklan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Asetuksen (EY) N:o 2771/1999 2 artiklassa säädetään,
että komissio aloittaa tarjouskilpailuna tapahtuvat ostot
jäsenvaltiossa heti, kun se on todennut, että markkinahinta on kahden peräkkäisen viikon ajan ollut kyseisessä
jäsenvaltiossa alle 92 prosenttia interventiohinnasta, ja
että se keskeyttää tällaiset ostot jäsenvaltiossa heti, kun
markkinahinta on kahden peräkkäisen viikon ajan ollut
kyseisessä jäsenvaltiossa vähintään 92 prosenttia interventiohinnasta.

(2)

Viimeisin luettelo jäsenvaltioista, joissa interventio on
keskeytetty, vahvistetaan komission asetuksessa (EY) N:o
432/2002 (5). Luettelo on mukautettava Belgian ja
Luxemburgin asetuksen (EY) N:o 2771/1999 8 artiklan
mukaisesti ilmoittamien uusien markkinahintojen
huomioon ottamiseksi. Selkeyden vuoksi luettelo olisi
korvattava ja asetus (EY) N:o 432/2002 kumottava,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Asetuksen (EY) N:o 1255/1999 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut voin ostot tarjouskilpailulla keskeytetään Belgiassa,
Luxemburgissa, Tanskassa, Kreikassa, Alankomaissa, Itävallassa
ja Ruotsissa.
2 artikla
Kumotaan asetus (EY) N:o 432/2002.
3 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 6 päivänä huhtikuuta 2002.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 5 päivänä huhtikuuta 2002.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen
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