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BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 12 februari 1969

betreffende de maatregelen waardoor aan bepaalde groepen consumenten de mogelijk
heid wordt geboden boter te kopen tegen verlaagde prijs
( 69/71 /EEG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Overwegende dat de hoeveelheid tegen verlaagde
prijs verkochte boter aangepast moet zijn aan de be
hoeften van de betrokken groepen consumenten ;

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
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 zuivelpro
dukten ( 1 ), en met name op de artikelen 28 en 35,
Overwegende dat de huidige situatie van de boter
markt in de Gemeenschap wordt gekenmerkt door
het bestaan van belangrijke voorraden die werden
aangelegd ten gevolge van interventies op de markt
voor verse binnenlandse boter van eerste kwaliteit ;

dat de afzetmogelijkheden op de wereldmarkt beperkt
zijn en dat de uitvoermogelijkheden derhalve zeer ge
ring zijn ;

Overwegende dat het
veelheid boter, welke
komt, in de komende
waarden af te zetten ;

niet mogelijk is de extra hoe
met deze voorraden overeen
maanden op de normale voor
dat anderzijds dient te worden
voorkomen dat de boteroverschotten nog toenemen ;
dat derhalve maatregelen dienen te worden getrof
fen om de boterafzet te bevorderen ;

Overwegende dat de verkoop van boter tegen ver
laagde prijs aan bepaalde groepen consumenten die
sociale bijstand ontvangen en wegens hun inkomens
situatie geen boter tegen normale prijs kunnen ver
bruiken, een dergelijke maatregel is, indien wordt
gewaarborgd dat de betrokken boter wordt verbruikt
boven de voordien verbruikte hoeveelheden ; dat het
daartoe noodzakelijk is een boterverkoopprijs vast te
stellen waarin rekening is gehouden met de prijs van
de gewoonlijk door deze groepen consumenten ver
bruikte vetstoffen ;

Overwegende dat het verlenen van een subsidie aan

de leveranciers het uit een administratief oogpunt
meest geschikte middel is om de verlaging van de
boterprijs mogelijk te' maken ;

Overwegende dat ervoor moet worden gezorgd dat de
boter niet aan haar bestemming wordt onttrokken ;
dat het met name dienstig is daartoe aan de be
gunstigden geïndividualiseerde bonnen af te geven ;

Overwegende dat het dienstig is dat de Lid-Staten de
Commissie in kennis stellen van de voorgenomen

maatregelen en van de hoeveelheden boter waarvoor
de subsidie werd verleend ;

Overwegende dat de krachtens artikel 35 van Veror
dening (EEG ) nr. 804/68 getroffen overgangsmaat
regelen met ingang van 29 juli 1969 niet meer van
toepassing zullen zijn;
Overwegende dat de in deze beschikking vervatte
maatregelen in overeenstemming zijn met het advies
van het Comité van beheer voor melk en zuivelpro
dukten,
HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN :

Artikel 1

De Lid-Staten worden ertoe gemachtigd op de in de
artikelen 2 tot en met 5 vermelde voorwaarden boter

ter beschikking te stellen van bepaalde groepen con
sumenten die sociale bijstand ontvangen.
Artikel 2

De op grond van deze beschikking toegestane prijs
verlaging geschiedt door aan de boterleveranciers
voor de leveranties welke vóór 29 juli 1969 plaats
vinden, een subsidie te verlenen waarvan het bedrag
niet hoger mag zijn dan 1,45 rekeneenheid per kg
boter.

Artikel 3

De maximumhoeveelheid, die aan de in artikel 1 be
( x ) PB nr. L 148 van 28 . 6. 1968, blz. 13 .

doelde begunstigden mag worden toegewezen, wordt
vastgesteld op 0,5 kg per maand en per persoon.
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Artikel 4

De Lid-Staten treffen de nodige maatregelen om te
waarborgen dat

2. de maatregelen die zij voornemens zijn te treffen
voor de controle op de bestemming van de boter
en de bestemming van de subsidie ;
3 . elke maand, de hoeveelheden boter waarvoor de
in artikel 2 bedoelde subsidie werd verleend .

— de in artikel 2 bedoelde subsidie uitsluitend wordt

verleend voor de particuliere leveranties waarvoor
zij is bestemd,
— de begunstigden van de in artikel 1 bedoelde
maatregelen slechts boter kunnen verkrijgen in
ruil voor een op naam gestelde bon.
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Artikel 6

Deze beschikking is gericht tot de Lid-Staten.

Gedaan te Brussel, 12 februari 1969 .

Artikel S
De Lid-Staten delen aan de Commissie mede :

Voor de Commissie

1 . de criteria voor de vaststelling van de in artikel 1
bedoelde groepen begunstigde consumenten, als
mede het aantal begunstigden ;

De Voorzitter

Jean REY

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 17 februari 1969

betreffende de vaststelling van de minimumprijs van boter voor de inschrijving als
bedoeld in Verordening (EEG) nr. 151/69
(Slechts de tekst in de Franse taal is authentiek)
(69/72/EEG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,

verkoopprijs wordt vastgesteld voor boter die door
het interventiebureau is opgeslagen ;

Overwegende dat artikel 5 van Verordening (EEG)
nr. 985/68 van de Raad van 15 juli 1968 houdende
vaststelling van de algemene voorschriften betref
fende de interventiemaatregelen op de markt voor
boter en room (2 ) erin voorziet dat een minimum

Overwegende dat artikel 9 van Verordening (EEG)
nr. 1101 /68 van de Commissie van 27 juli 1968 be
treffende de uitvoeringsbepalingen van de interven
tiemaatregelen op de markt voor boter en room,
gedurende het melkprijsjaar 1968 / 1969 (3), laatstelijk
gewijzigd door Verordening (EEG) nr. 1574/68 (4 ),
heeft voorzien dat een minimumverkoopprijs wordt
vastgesteld voor iedere kwaliteitsklasse boter die
overeenkomt met een of meerdere partijen, welke
gemeenschappelijke kenmerken bezitten ; dat deze
prijs dient te worden vastgesteld rekening houdende
met de gedane aanbiedingen als de verkoop bij in
schrijving geschiedt;

(*) PB nr. L 148 van 28 . 6. 1968 , blz. 13 .
(2 ) PB nr. L 169 van 18 . 7. 1968, blz. 1 .

(3) PB nr. L 184 van 29. 7. 1968, blz. 16.
(4) PB nr. L 247 van 10. 10. 1968, blz. 9.

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 zuivel
produkten {*), met name op artikel 6, lid 7,

