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VERORDENING (EEG) Nr. 869/69 VAN DE COMMISSIE
van 9 mei 1969

houdende vaststelling van de heffingen in de sector olijfolie
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Euro
pese Economische Gemeenschap,
Gelet op Verordening nr. 136/66/EEG van de Raad
van 22 september 1966 houdende de totstandbrenging
van een gemeenschappelijke ordening der markten
in de sector oliën en vetten (1), laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EEG) nr. 2146/68 (2), en met name
op artikel 13, lid 4,

Gelet op Verordening nr. 162/66/EEG van de Raad
van 27 oktober 1966 betreffende het handelsverkeer

in oliën en vetten tussen de Gemeenschap en Grie
kenland (3), en met name op artikel 3 , lid 4, en
artikel 9,

1969 houdende vaststelling van de heffingen in de
sector olijfolie (5) ;
Overwegende dat de toepassing van de in Verorde
ning (EEG) nr. 398/69 genoemde voorschriften en
uitvoeringsbepalingen op de aanbiedingsprijzen,
waarover de Commissie beschikt, aanleiding geeft
tot wijziging van de op dit tijdstip geldende heffin
gen, zoals aangegeven in de bij deze verordening ge
voegde tabel,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Enig artikel

Gelet op Verordening nr. 166/66/EEG van de Raad
van 27 oktober 1966 betreffende de heffingen op
olijfolie welke aan een raffinageproces onderwor
pen is geweest, alsmede op sommige produkten
welke olijfolie bevatten (4), en met name op artikel 9,

1 . De in artikel 13 van Verordening nr. 136/66/
EEG, in artikel 3 van Verordening nr. 162/66/EEG,
in artikel 9 van Verordening nr. 166/66/EEG be
doelde heffingen worden vastgesteld in de bij deze
verordening gevoegde tabel voor het daarin aange
duide tijdvak, zulks onder voorbehoud van wijzi
gingen gedurende dit tijdvak .

Overwegende dat de heffingen toepasselijk in de
sector olijfolie werden vastgesteld door Verordening
(EEG) nr. 398/69 van de Commissie van 28 februari

2.

Deze verordening treedt in werking op 12 mei

1969.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk
in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 9 mei 1969.
Voor de Commissie
B. HERINGA

Adjunct-Directeur-Generaal

(*)
(*)
(3)
(<)

PB nr. 172 van 30. 9. 1966, blz. 3025/66.
PB nr. L 314 van 31. 12. 1968, blz. 1.
PB nr. 197 van 29. 10. 1966, blz. 3393/66.
PB nr. 197 van 29. 10. 1966, blz. 3400/66.

(5) PB nr. L 51 van 1. 3. 1969, blz. 45.
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BIJLAGE

Heffingen van toepassing op de gerealiseerde invoeren van 12 mei tot en met 18 mei 1969
in R.E./100 kg
Griekenland
Geheel en al in
Griekenland

Nummer van het gemeenschappelijk
douanetarief

voortgebrachte
Produkten die

rechtstreeks van dit
land naar de

Gemeenschap

worden vervoerd

07.01 N I b)

0

07.03 A II

0

15.07 A I a)
15.07 A I b)

0,480
0,900

15.07 A II

0

15.17 A I

0

15.17 A II

0

23.04 A

0

Produkten die niet

geheel en al in
Griekenland

zijn voortgebracht

Derde landen

of die niet
rechtstreeks van dit
land naar de

Gemeenschap

worden vervoerd

1,914
1,914

1,214
1,114

12,857
18,963
8,700

12,857
18,963
8,700

4,350
6,960
0,696

4,350
6,960
0,696

