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VERORDENING (EG) Nr. 89/2000 VAN DE COMMISSIE
van 14 januari 2000
tot vaststelling van de minimumverkoopprĳs van mageremelkpoeder voor de 1e bĳzondere
inschrĳving in het kader van de in Verordening (EEG) nr. 2799/1999 bedoelde permanente verkoop
bĳ inschrĳving
verschil tussen de marktprĳs van mageremelkpoeder en
de minimumverkoopprĳs;

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

(3)

Gelet op Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad van 17
mei 1999 houdende een gemeenschappelĳke ordening der
markten in de sector melk en zuivelproducten (1), en met name
op artikel 10,

het verdient aanbeveling, met inachtneming van de
ontvangen aanbiedingen, de minimumverkoopprĳs op
de hiernavolgende hoogte vast te stellen en dienovereenkomstig de verwerkingszekerheid te bepalen;

(4)

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

Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

krachtens artikel 26 van Verordening (EG) nr. 2799/
1999 van de Commissie van 17 december 1999
houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG)
nr. 1255/1999 van de Raad ten aanzien van de toekenning van steun voor ondermelk en mageremelkpoeder
voor voederdoeleinden en de verkoop van voornoemd
magermelkpoeder (2), houden de interventiebureaus
voor bepaalde in hun bezit zĳnde hoeveelheden mageremelkpoeder een permanente verkoop bĳ inschrĳving;
volgens de voorwaarden van artikel 30 van deze verordening, met inachtneming van de ontvangen aanbiedingen voor iedere bĳzondere inschrĳving, wordt een
minimumverkoopprĳs vastgesteld of wordt besloten de
verkoop bĳ inschrĳving geen doorgang te laten vinden;
het bedrag van de verwerkingszekerheid moet worden
vastgesteld waarbĳ rekening wordt gehouden met het

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Voor de 1e bĳzondere inschrĳving in het kader van Verordening (EG) nr. 2799/1999, waarvoor de termĳn voor indiening
van de offertes is afgelopen op 11 januari 2000, worden de
minimumverkoopprĳs en de verwerkingszekerheid als volgt
vastgesteld:
— minimumverkoopprĳs:

201,52 EUR/100 kg,

— verwerkingszekerheid:

40,00 EUR/100 kg.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 15 januari 2000.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 14 januari 2000.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER
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