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VERORDENING (EG) Nr. 673/1999 VAN DE COMMISSIE
van 26 maart 1999
tot vaststelling van de maximumaankoopprijs van boter voor de 236e inschrijving
in het kader van de in Verordening (EEG) nr. 1589/87 bedoelde permanente
inschrijving
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN,

wordt vastgesteld of kan worden besloten geen gevolg te
geven aan de inschrijving;

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Comité van beheer voor melk en zuivelproducten,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 804/68 van de Raad van
27 juni 1968 houdende een gemeenschappelijke ordening
der markten in de sector melk en zuivelproducten (1),
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1587/96 (2),
en met name op artikel 7 bis, lid 1, eerste alinea, en lid 3,
Overwegende dat in artikel 5 van Verordening (EEG) nr.
1589/87 van de Commissie van 5 juni 1987 inzake de
aankoop, via inschrijving, van boter door de interventiebureaus (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr.
124/1999 (4), is bepaald dat, rekening houdende met de
voor elke inschrijving ontvangen offertes, op basis van de
geldende interventieprijs een maximumaankoopprijs

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Voor de 236e inschrijving die wordt gehouden in het
kader van Verordening (EEG) nr. 1589/87 en waarvan de
termijn voor de indiening van de offertes op 23 maart
1999 is verstreken, wordt de maximumaankoopprijs vastgesteld op 295,38 EUR/100 kg.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 27 maart 1999.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in
elke lidstaat.
Gedaan te Brussel, 26 maart 1999.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER
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