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KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 7. februar 1973

om ændring af beslutningen vedrørende afsætning af smør til visse kategorier af for
brugere, der modtager social støtte
(73/35/EØF )

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

de foranstaltninger, der er fastsat i denne beslutning

FÆLLESSKABER HAR

er i overensstemmelse med en udtalelse fra Forvalt

ningskomiteen for mælk og mejeriprodukter,
under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
europæiske økonomiske Fællesskab,
VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING :

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr.
804/68 af 27. juni 1968 om den fælles markedsord
ning for mælk og mejeriprodukter ( 1 ), senest ændret
ved den akt (2 ), der er knyttet til traktaten vedrørende
de nye medlemsstaters tiltrædelse af Det europæiske
økonomiske Fællesskab og af Det europæiske Atom
energifællesskab (3), underskrevet i Bruxelles den 22.
januar 1972, særlig artikel 12, stk. 3 , og

ud fra følgende betragtninger :
Kommissionens beslutning af 29 . december 1972 om
afsætning af smør til visse kategorier af forbrugere,
der modtager social støtte, giver mulighed for at yde
en hjælp, som tillader personer, der modtager social
støtte at købe smør til nedsat pris ; den fulde ydelse
af denne hjælp i de tre tiltrædende lande, hvor mar
kedsprisen for smør ligger væsentligt lavere end i det
oprindelige Fællesskab, ville føre til alt for lave pris
niveauer ; det bør derfor fastsættes, at maksimum
beløbet for den hjælp, der anvendes i de tre nye med
lemsstater, er lig med et beløb på 136 RE/ 100 kilo

gram, nedsat med det udligningsbeløb, der gælder for
handelen med smør mellem Fællesskabet i dets op
rindelige udstrækning og de nye medlemsstater ;

i1) EFT nr. L 148 af 28 . 6 . 1968 , s . 13 .
(2) EFT nr. L 73 af 27. 3 . 1972 , s . 14 .
(3) EFT nr. L 73 af 27. 3 . 1972, s . 5 .

Artikel 1

Den gælder fra 1 . februar 1973 artikel 2, stk. 1 i
Kommissionens beslutning af 29. december 1972
suppleres med følgende bestemmelser :
» For så vidt angår de nye medlemsstater, ned
sættes dette beløb med dets udligningsbeløb, der
gælder for handelen med smør mellem Fællesska
bet i dets oprindelige udstrækning og den pågæl
dende medlemsstat.«

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. februar 1973 .
På Kommissionens vegne
Franfois-Xavier ORTOLI
Formand

