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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 673/1999
av den 26 mars 1999
om fastställande av det högsta priset för uppköp av smör för den 236:e anbudsinfordran som görs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i
förordning (EEG) nr 1589/87
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR
ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

gällande interventionspriserna, eller också får beslut fattas
om att anbudsförfarandet inte skall fullföljas.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga
med yttrandet från Förvaltningskommittén för mjölk och
mjölkprodukter.

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 804/68 av
den 27 juni 1968 om den gemensamma organisationen av
marknaden för mjölk och mjölkprodukter (1), senast
ändrad genom förordning (EG) nr 1587/96 (2), särskilt
artikel 7a.1 första stycket och punkt 3 i denna, och
av följande skäl:
I artikel 5 i kommissionens förordning (EEG) nr 1589/87
av den 5 juni 1987 om försäljning av smör genom anbud
till interventionsorgan (3), senast ändrad genom förordning (EG) nr 124/1999 (4) fastställs att mot bakgrund av de
anbud som mottagits för varje anbudsinfordran skall ett
maximalt uppköpspris fastställas på grundval av de

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
För den 236:e anbudsinfordran som görs inom ramen för
den stående anbudsinfordran som avses i förordning
(EEG) nr 1589/87 och för vilken inlämningstiden för
anbud utgick den 23 mars 1999 skall det högsta uppköpspriset fastställas till 295,38 euro per 100 kg.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 27 mars 1999.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 26 mars 1999.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER
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