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KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 15 . januar 1973
om fastsættelse af mindsteprisen ved salg af smør med henblik på den trettende særlige
licitation holdt inden for rammerne af den løbende licitation, der er nævnt i forord
ning (EØF) nr. 1259/72

(73/28/EØF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR

med henblik på de tilbud, der er afgivet under den
trettende særlige licitation, bør mindsteprisen fast
sættes på det ovennævnte niveau, og forarbejdnings

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
europæiske økonomiske Fællesskab,

sikkerheden bør fastsættes i overensstemmelse her

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr.
804/68 af 27. juni 1968 om den fælles markedsord
ning for mælk og mejeriprodukter ( x ), senest ændret
ved den akt ( 2 ), der er knyttet til traktaten vedrøren
de de nye medlemmers tiltrædelse af Det europæiske
økonomiske Fællesskab og Det europæiske Atome
nergifællesskab (3 ), undertegnet i Bruxelles den 22.
januar 1972, særlig artikel 6, stk. 7,

de i denne beslutning fastsatte forholdsregler er i
overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningsko
miteen for mælk og mejeriprodukter,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr.
985/68 af 15 . juli 1968 om fastsættelse af alminde
lige regler for interventionsforanstaltninger på mar
kedet for smør og fløde (4), senest ændret ved for
ordning (EØF) nr. 1075/71 (5), særlig artikel 7a, og
ud fra følgende betragtninger :
I henhold til Kommissionens forordning (EØF) nr .
1259/72 af 16. juni 1972 om afsætning af smør til
nedsatte priser til visse forarbejdningsvirksomheder
inden for Fællesskabet (6), senest ændret ved forord
ning ( EØF) nr. 2161 /72 ( 7 ), har interventionsorganer
ne iværksat en løbende licitation for visse mængder
smør, som de ligger inde med;

artikel 9 i den pågældende forordning bestemmer,
at der på den ene side under hensyntagen til de
modtagne tilbud skal fastsættes en mindstesalgspris,
eller at det kan besluttes, at licitationen skal være
uden virkning, og på den anden side under hensyn
tagen til forskellen mellem mindsteprisen og mar
kedsprisen for smørret størrelsen af forarbejdnings
sikkerheden ;
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VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING :

Artikel 1

For den trettende særlige licitation, som er holdt i
henhold til forordning (EØF) nr. 1259/72, og for
hvilken fristen for indgivelse af tilbud udløb den 9 .
januar 1973 ,

a ) fastsættes den mindstesalgspris, der skal tages i
betragtning ved antagelsen af licitationstilbudet,
til 55 ,— RE/ 100 kg smør,

b ) fastsættes forarbejdningssikkerheden til 142,—
RE/ 100 kg smør.
Artikel 2

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15 . januar 1973 .
På Kommissionens vegne
Franfois-Xavier ORTOLI
Vormand
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