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KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 16. februar 1973

om Frankrigs midlertidige fritagelse for ugentlige statistiske undersøgelser med hensyn
til mælk og mejeriprodukter
(Den franske tekst er den eneste autentiske)

(73/40/EØF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
europæiske økonomiske Fællesskab ,
under henvisning til Rådets direktiv af 31 . juli 1972
om de statistiske undersøgelser, der skal foretages af
medlemsstaterne med hensyn til mælk og mejeripro
dukter ( J ), særlig artikel 5 , stk . 1 , tredje afsnit, og
ud fra følgende betragtninger :

I henhold til artikel 5 , stk. 1 , tredje afsnit, i oven
nævnte direktiv kan det besluttes, at bestemmelserne
vedrørende de ugentlige undersøgelser ikke anvendes
i en nærmere bestemt overgangsperiode i de områder
af Fællesskabet, i hvilke de ugentlige oplysninger ikke
foreligger på det tidspunkt, fra hvilket det pågæl
dende direktiv får virkning;

skeligheder og kan derfor først finde sted efter en
overgangsperiode ;

de i denne beslutning fastsatte forholdsregler er i
overensstemmelse med udtalelse fra Den stående

komité for Landbrugsstatistik,
VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING :

Artikel 1

Bestemmelserne vedrørende meddelelse af ugentlige
oplysninger i henhold til artikel 4, punkt 1 , i direktiv
af 31 . juli 1972 finder indtil 31 . december 1974 ikke
anvendelse i Frankrig.
Artikel 2

Denne beslutning er rettet til Den franske Republik.
Udfærdiget i Bruxelles, den 16 . februar 1973 .

i Frankrig er der hidtil ikke blevet iværksat ugentlige
undersøgelser af produktionen af smør og skummet
mælkspulver, og på grund af det store antal virksom
heder, der skal omfattes heraf, støder indførelsen af
sådanne undersøgelser i denne medlemsstat på van

i 1) EFT nr. L 179 af 7. 8 . 1972 , s . 2 .
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