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VERORDENING (EEG) Nr. 1768/69 VAN DE COMMISSIE

van 5 september 1969

tot wijziging van de Verordening (EEG) nr. 1659/69 betreffende de permanente
verkopen bij inschrijving voor boter in het bezit van de interventiebureaus, in verband
met het openen van een nieuwe permanente verkoop bij inschrijving
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Vedrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 804/68 van de
Raad van 27 juni 1968 houdende een gemeenschap
pelijke ordening der markten in de sector melk en
zuivelprodukten ( 1 ) laatstelijk gewijzigd bij Verorde
ning (EEG) nr. 1398/69 (2), met name op artikel 6,
lid 7,

Overwegende dat artikel 3 van Verordening (EEG )
nr. 1659/69 (3) van de Commissie van 22 augustus
1969, betreffende de permanente verkopen bij in
schrijving voor boter in het bezit van de interventie
bureaus, met name tot wijziging van Verordening
(EEG ) nr. 1033 /69 en tot beëindiging van de bij Ver
ordening (EEG) nr. 1034/69 vastgestelde permanente
verkoop bij inschrijving, voorziet in een nieuwe per
manente verkoop bij inschrijving, overeenkomstig de
voorschriften van Verordening (EEG ) nr. 1033 /69
van de Commissie, van 3 juni 1969, betreffende de
verkoop bij inschrijving van boter tegen verlaagde
prijs aan bepaalde verwerkende industrieën voor de
uitvoer (4), gewijzigd bij Verordening (EEG) nr.
1308/69 (5 ) van boter in het bezit van het Belgische,
Duitse, Franse en Nederlandse interventiebureau ;
dat artikel 5 van Verordening (EEG) nr. 1659/69 de
termijn voor het indienen van de aanbiedingen voor
de eerste bijzondere inschrijving in het kader van

deze nieuwe permanente verkoop bij inschrijving op
9 september 1969 heeft vastgesteld ;

Overwegende dat artikel 6, lid 2 van Verordening
(EEG) nr. 1033/69 bepaalt dat de bekendmaking
van de berichten van verkoop van inschrijving in het
Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen
moet gebeuren ten minste acht dagen vóór het einde
van de termijn voor het indienen van de aanbiedin

gen ; dat de betreffende interventiebureaus, overeen
komstig artikel 5 van deze verordening, de berichten
van verkoop bij inschrijving niet tijdig konden op
stellen ; dat het derhalve noodzakelijk is een nieuwe
termijn te voorzien voor het indienen van de aan
biedingen gedaan in het kader van de nieuwe per
manente verkoop bij inschrijving,

Overwegende dat de in deze verordening vervatte
maatregelen in overeenstemming zijn met het advies
van het Comité van beheer voor melk en zuivelpro
dukten,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

In artikel 5 , lid 1 , van Verordening (EEG) nr. 1659/
69 wordt de datum „9 september 1969 te 12 uur"
vervangen door de datum „ 16 september 1969 te
12 uur."

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van
haar bekendmaking in het Publikatieblad van de
Europese Gemeenschappen.

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

Brussel, 5 september 1969.
Voor de Commissie
De Voorzitter
Jean REY
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